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L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN SUNYER
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Tornen les obres a la Vinya després
de més de dos anys sense activitat
ASSOCIACIÓ 100 ANIVERSARI RABASA-DERBI

TEIXIT PRODUCTIU

La Generalitat concedeix
una subvenció a TAG
Automotive per a la
reindustrialització 14
MOBILITAT

L'Ajuntament licita els
treballs per reurbanitzar el
carrer de la Indústria 8
MÚSICA

Psychotropic Swamp
engega una gira de 10 dies
amb un concert a França i
sis més al Regne Unit 23
Suplements de Festa Major
Sant Fost & Santa Maria

pàg. 24 a 29

pàg. 30 a 31

RETORN AL CIRCUIT

Una cursa de motos antigues donava el tret de
sortida al primer plat fort del centenari de Derbi 10
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EN PORTADA
Masferrer representarà el seu espectacle
'Bona gent' a l'Envelat i, a més, divendres serà
l'encarregat de fer el pregó de la festa major

La festa de Rac105 i la veterana banda de folk
metal Mägo de Oz protagonitzaran els
concerts de les nits de dilluns i dimarts

La Colla Morada ofereix la proposta 'freak'
de la programació amb l'espectacle musical
de Leticia Sabater el dimecres 17 d'agost

Quim Masferrer, Doctor Prats
i Els Pets, a la festa molletana

Sito Ruiz adapta
'L'Arlequí' de
Joan Abelló
pel cartell

La gresca se celebrarà del 20 fins al 23 d'agost però les colles escalfaran motors des
del dia 15 i, a més, recuperaran la competició després de dues edicions d'aturada
anna mir

FOTO DE FAMÍLIA Representants del govern i de les entitats amb el cartell de la festa i el seu dissenyador
MOLLET. L'Ajuntament ja ha fet
públic quin serà el programa de
la festa major d'enguany, que se
celebrarà del 20 al 23 d'agost.
El còmic i actor Quim Masferrer,
Doctor Prats, Els Pets i Mägo de Oz
seran alguns dels caps de cartell
de la gresca estiuenca que pretén
recuperar l'ambient de les festes
prepandèmiques.
Així ho expressaven tant l'alcaldessa, Mireia Dionisio, com la
regidora de Cultura, Mercè Pérez,

Mercè Pérez, regidora
de Cultura: "Aquest
any sí, fem una festa
major com cal"

en la presentació del programa.
"És un dia especial, perquè fa
dos anys que desitgem tornar
a tenir una festa com abans de
la Covid", deia Dionisio, mentre
que Pérez hi afegia: "Aquest any
sí, fem una festa major com cal".
Per encetar la gresca, el mediàtic Quim Masferrer serà l'encarregat del pregó de festa major. El
popular còmic també serà a l'escenari de l'Envelat per portar el
seu espectacle Bona Gent. També

a l'Envelat es podrà veure un concert d'Abbey Road, un tribut de
The Beatles.
Pel que fa a les propostes que
es podran seguir al Mercat Vell,
l'Ajuntament ha programat els
concerts de Las Migas i Judit Nedderman i Vernat.
Can Mulà continuarà sent l'escenari musical per excel·lència i
cada nit oferirà actuació. El dijous
serà el torn dels concerts organitzats per AMAM. Divendres serà la
nit de les colles, que estarà protagonitzada per Juantxo Skalari i
Sra. Tomasa. Dissabte, els amants
de les versions amb dues orquestres ben reconegudes Los 80 principales i Versión Imposible.
Can Mulà acollirà també dos
plats forts de l'escena de la música catalana amb concert els d'Els
Pets i Doctor Prats. El dilluns repetirà un dels actes que ja s'està
convertint en tot un clàssic: la festa de Rac105 i dimarts per tancar
la gresca hi actuarà Mägo de Oz, la
veterana banda de folk metal que
portarà la seva gira Al abordaje.
Pel que fa a les colles, Morats i
Torrats recuperaran la competició
i a més organitzen diverses de les
activitats incloses en el programa,
que encetaran el dia 15 d'agost i
que allargaran fins a l'últim dia de
la festa. La nota freak de la festa la

Pel que fa a la imatge festiva,
enguany l'artista molletà Sito
Ruiz ha estat l'encaregat de crear
el cartell de festa major, inspirat
en l'Arlequí de Joan Abelló. En
Sito explicava en l'acte que "a
través d'uns traços de color
li he volgut donar expressió
a la figura". Del resultat final
vol que traspui "una mica
d'irresponsabilitat" així com la
sensació de "passar-ho bé a la
festa major". Com és habitual, el
disseny també inclou referències
a les Colles de Morats i Torrats.

posarà la colla Morada, qui portarà a la festa major un concert Leticia Sabater. Dels morats també
destaca el monòleg de Toni Albà.
Pel que fa als Torrats, tornaran a
celebrar una nova Nit Destil·lada,
enguany protagonitzada per Alérgicas al polen. i
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SOCIETAT

La població ucraïnesa es triplica

Detinguts els assaltants a una bezinera de Mollet

La població d'origen ucraïnès present al Vallès Oriental
s'ha triplicat en tres mesos i ha passat de 185 persones
refugiades amb targeta sanitària a l'abril a 645 al
juliol. L'alumnat que accedeix als menjadors escolars
ascendeix a 115, segons dades del Consell Comarcal.

La Policia Nacional ha detingut dos lladres de joies que formaven un
grup itinerant especialitzat a assaltar representants de joieria i que
actuaven a tot l'Estat. El cos també els atribueix l'intent de sostracció
d'uns 30.000 euros de la recaptació d'una benzinera de Mollet el
passat mes de febrer, quan ja van ser detinguts pels Mossos.

EQUIPAMENTS EL PRESSUPOST NO INCLOURIA L'ENDERROC DELS ACTUALS EDIFICIS D'OFICINES NI L'ADEQUACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS

SERVEIS A LA GENT GRAN

El projecte per reformar el Pavelló-1
preveu un cost de més d'1,1 milions

L'Ajuntament
instal·la refrigeració
provisional al
Casal Sant Jordi
MOLLET. L'Ajuntament ha instal·lat

SANT FOST. El projecte de reforma

al Casal de gent gran Sant Jordi de
Plana Lledó uns aparells refrigeradors industrials provisionals
mentre no es disposi de la nova
instal·lació d'aire condicionat que
està pendent de licitació i que no
es podrà executar per a aquest
estiu. Segons fonts municipals, el
procés de licitació es va començar
però s'ha hagut de reiniciar per
problemes jurídics i no es preveu
que es pugui treure a concurs fins
a principis de setembre. El projecte de climatització del casal té un
cost d'uns 100.000 euros.

CA
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del Pavelló 1 preveu l'enderroc
de l'actual edifici d'oficines i els
vestuaris i l'ampliació de l'actual
pavelló, que creixeria en 489 metres quadrats. Això és el que indica
el Projecte Bàsic redactat el mes
d'abril de 2022, en el qual s'ha de
basar el projecte executiu que fa
unes setmanes treia a concurs públic l'Ajuntament per uns 98.000
euros més IVA i que tancava el
termini de presentació d'ofertes
el passat 30 de juny. L'Ajuntament
no ha informat sobre el nombre
d'empreses que s'hi han presentat.

Accés principal



Instal·lacions envellides
Ja el 2014, un estudi de la Diputació posava de manifest la precària
situació de la instal·lació, en què
s'han anat fent algunes millores
però insuficients. L'anterior govern municipal encapçalat per
ERC-Junts ja va tirar endavant
un projecte per millorar l'equipament que va aconseguir una
subvenció de la Generalitat d'uns
250.000 euros. L'actual govern,
però, va paralitzar el pla per ampliar-lo i va encarregar a Barceló
Balanzó Arquitectes la redacció
d'aquest projecte bàsic.
En concret, la reforma suposaria
l'ampliació de la pista per la banda dels actuals vestidors soterrats
i l'altell, que s'enderrocarien per

INFRAESTRUCTURES
Nou porxo paral·lel a la carretera de Badalona

EN PLANTA Plànol del projecte d'ampliació de l'actual edifici, que inclouria tots els serveis en una única planta
guanyar espai. L'edifici ampliat en
una única planta, comptaria amb
nous vestidors, sala polivalent i
un porxo paral·lel a la carretera de
Badalona.
El pressupost de l'ampliació del
pavelló seria d'1,1 milions d'euros,
un cost que no inclouria ni l'enderrocament dels edificis actuals
d'oficines ni l'adequació de l'espai
exterior.

DE PERFIL Diferents vistes en alçada de com quedaria el pavelló

Més acord per al
tren orbital que
per al Quart Cinturó
Al Parlament hi ha força acord, tot i
els matisos, en què el Quart Cinturó s'aturi a Terrassa i no continuï
fins a Granollers. El diputat de Junts
Ramon Tremosa reconeixia que no
hi ha consens pel que fa a aquesta
infraestructura, i ERC, En Comú i la
CUP el trobaven un projecte caduc.
El PSC, que presentava una moció
sobre el tram Sabadell-Terrassa,
hi incloïa la petició d'avançar cap a
l'oblidat tren orbital.
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SUCCESSOS VA FERIR TREBALLADORS DEL SUPERMERCAT QUAN INTENTAVEN IMPEDIR QUE ROBÉS UNES AMPOLLES DE BEGUDES

Mor un motorista
a la C-17 a Parets
després d'un xoc
amb dos cotxes

A presó l'home que va agredir amb una
navalla quatre persones a Berenguer III
S.C.

Està acusat d'un delicte de robatori
amb violència, temptativa d'homicidi i
atemptat contra els agents de l'autoritat
MOLLET DEL VALLÈS. L'home que
va agredir quatre persones amb
arma blanca el passat dijous a la
tarda al supermercat Condis del
carrer Berenguer III de Mollet ha
ingressat a presó, acusat d’un delicte de robatori amb violència,
temptativa d’homicidi i atemptat
contra els agents de l’autoritat.
Els fets van tenir lloc dijous 7 de
juliol a la tarda quan els mossos
van rebre l’avís que un home havia
agredit diverses persones en un
establiment comercial de Mollet.
Fonts de la policia catalana expliquen que l’home volia sostreure
ampolles de beguda del supermercat i quan els treballadors li van
impedir els va ferir amb una navalla. Abans de ser detingut, l’home
s'hauria autolesionat amb la ma-

teixa navalla.
Una vegada al lloc, els agents
van veure un home que es trobava
alterat i presentava ferides sagnants. Segons els testimonis, era
el presumpte autor de l’intent de
robatori al supermercat i també
de les agressions als treballadors.
Els agents van localitzar a l’interior del supermercat les víctimes,
quatre treballadors del local. Segons
van manifestar, el presumpte autor
havia entrat amb la intenció de sostreure ampolles de beguda i, quan li
van recriminar, va treure una navalla i els va agredir. Tots quatre van
ser traslladats a l’hospital.
Els mossos van identificar
l’agressor i van comprovar que
presentava diverses ferides. Al
mateix lloc, van poder corroborar

LLOC DE L'AGRESSIÓ L'intent de robatori va ser al supermercat Condis
que se les havia fet ell mateix amb
una navalla que, abans de l’arribada de la primera patrulla, havia
entregat al seu pare.
Els mossos van detenir el presumpte agressor i van identificar
el seu pare i el van escorcollar. Tot
i oposar resistència, els mossos li

van poder trobar la navalla amagada a la butxaca del pantaló.
El detingut, de 32 anys, va passar a disposició judicial del Jutjat
de Primera Instància i Instrucció
número 2 de Mollet del Vallès i
l’autoritat judicial va decretar el
seu ingrés a presó.

PARETS. Divendres de la setmana
passada es va produir un accident
que va acabar amb la mort d'un
motorista a la C-17. El sinistre va
tenir lloc al matí al punt quilomètric 17, a l’altura de Parets del
Vallès, en sentit Barcelona. Segons
testimonis presencials, un vehicle
s'hauria aturat al carril esquerre
de la calçada, una detenció que va
provocar la retencions. Va ser en
aquestes circumstàncies que es va
produir l'accident de la moto que
va col·lidir amb dos vehicles, segons Trànsit. A conseqüència del
xoc, el motorista va resultar ferit
crític i va ser traslladat a l’hospital
de Sant Pau, on va morir hores més
tard. Es tracta d’ E.J.P., de 26 anys i
veí de Barcelona. Els ocupants dels
turismes van resultar il·lesos.
Arran de la incidència, que va
tallar un carril en sentit Barcelona i va provocar retencions en
tots dos sentits de la marxa, es van
activar tres patrulles dels Mossos
d’Esquadra i quatre unitats del
Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM).

Mossos i empresaris
Dos detinguts a Mollet
col·laboren per
mentre conduïen
prevenir violències
motos robades
sexuals en l'oci nocturn MOLLET. La Policia Municipal ha detingut dues
BAIX VALLÈS. L'Àrea Bàsica Policial de Grano-

L’ESTUDI DE FOTOGRAFIA A SANT FOST

www.maitemiro.com
C/ Barcelona, 68 · Sant Fost de Campsentelles
604 54 90 17
AMB
CITA
PRÈVIA

llers va dur a terme dijous passat una sessió
informativa amb els responsables dels locals
d'oci nocturn de la comarca amb l'objectiu de
reforçar la seguretat en aquests entorns d'oci,
així com potenciar la xarxa comunitària en el
sector pel que fa a conductes que afecten la
llibertat i indemnitat sexual. La trobada, que
també va comptar amb la presència de membres de l'oficina de relacions amb la ciutadania de l'ABP de Mollet, també va ser el punt de
partida per establir l'estructura i els eixos des
d'on es treballarà el nou pla d'acció contra les
violències sexuals en entorns d'oci, amb el
lema Sense consentiment és violència.
En aquesta primera trobada inèdita al territori es van abordar qüestions relacionades
amb la prevenció i la normativa, i es va avançar en el protocol d'actuació que es definirà
per actuar tant dins com fora dels locals. Els
responsables dels locals d'oci, una vintena
d'empresaris i treballadors, van traslladar les
seves inquietuds i es van mostrar disposats
a col·laborar i participar en tasques preventives o nous projectes que ajudin a millorar,
identificar i sobretot prevenir qualsevol tipologia delictiva relacionada amb la violència
sexual en els espais d'oci.

persones que van provocar un incendi a la
zona del camp de futbol dels Germans Gonzalvo i després van fugir del lloc dels fets amb
unes motocicletes sostretes d’un establiment.
Els agents van interceptar una d’elles al mateix moment i van comprovar que no duia matrícula i que el conductor no tenia carnet. La
segona persona va ser detinguda hores més
tard durant la investigació.

Renfe reforça la
seguretat a Rodalies
BAIX VALLÈS. Renfe ha reforçat la seguretat als
trens de Rodalies amb un 20% més de personal i una inversió de 20 milions d’euros. També s'han instal·lat càmeres intel·ligents RS-3
en 23 estacions. Aquestes són algunes actuacions que Renfe està desenvolupant del seu Pla
de millora Transformem Rodalies, que pretén
millorar la percepció que els usuaris tenen del
servei. Pel que fa a la qualitat del servei, Renfe
afirma que s'ha intensificat la neteja per eliminar els grafits, amb una inversió de més de’1,5
milions d’euros per reduir al 30% els trens
que circulen amb pintades.
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EQUIPAMENTS ELS TREBALLS DEL FUTUR CENTRE POLIVALENT VAN COMENÇAR FA UNA SETMANA

VIA PÚBLICA EL PRESSUPOST PREVIST ÉS DE MÉS DE 90.000 €

Es reprenen les obres per
construir la Vinya, després de
més de dos anys aturades

Es licita el contracte per
arranjar les voreres del
carrer de la Indústria

A.MIR

EL RETORN Una màquina excavadora treballant en l'espai de la Vinya
MARTORELLES. Després de més
de dos anys amb l'obra aturada,
operaris de l'empresa Certis -adjudicatària de la construcció- han
començat a treballar a la Vinya de
Carrencà per construir-hi el nou

centre polivalent municipal. El ple
de l'Ajuntament de Martorelles
va adjudicar a mitjans del mes de
maig passat en sessió extraordinària, a Certis Obres i Serveis, el contracte per continuar la construcció

de les obres de l'edifici polivalent
de la Vinya de Carrencà i va ser
a mitjans de la setmana passada
quan es van tornar a veure els operaris treballant a l'espai.
L'empresa que s'encarregarà
d'executar l'actuació per un import
de 2,4 milions d'euros, va obtenir
la millor puntuació (91,95), de les
quatre constructores que s'havien
presentat a la licitació.
La constructora té un termini de 6
mesos per acabar aquesta obra que
va quedar aturada des de finals de
setembre del 2019, després que
l'Ajuntament detectés errors en
l'execució de l'obra.
Des de llavors, el consistori ha
passat un periple per reprendre
l'obra que els va dur a aprovar un
nou projecte el juliol de l'any passat, rescindir el contracte amb la
constructora i a licitar de nou els
treballs per acabar l'actuació.

MARTORELLES. L'Ajuntament ha
tret a licitació el contracte de
reurbanització de les voreres del
carrer de la Indústria. El pressupost previst és de 90.269,19 €
(IVA inclòs) i el termini d'execució
dels treballs és de dos mesos. El
termini de presentació de les ofertes acaba el 29 de juliol, a les 15 h.
Amb l'actuació es preveu modificar l’alineació de la vorada de la
vorera est per tal de donar-li major
amplada (fins a 1,50 m). Al mateix
temps es col·locaran noves vorades per als guals de mides adients
a la nova amplada de la vorera.
Mentre que pel que fa a la vorera
oest, no es modificarà l’amplada,
però sí que es construiran els enllaços adequats del carrer de la Indústria amb els carrers de la Verge
i del Bienni, així com l’adequació
de la vorera i la vorada davant els
actuals guals de vehicles.
Pel que fa al perfil transversal
del vial no variarà, ja que el carrer
continuarà essent amb la secció tí-

pica de voreres i calçada a diferent
nivell, excepte la nova ubicació de
la vorada de la vorera est.

Modificació de l'enllumenat
Tanmateix, no està previst actuar
sobre cap servei, ja que l’obra és
exclusivament per modificar les
voreres, per tant, no es tocarà clavegueram, baixa tensió, telefonia,
aigua potable ni gas natural. No es
preveu tampoc realitzar cap modificació a la xarxa de reg, atès que
els arbres estan a la vorera oest. El
projecte tampoc inclou l'arranjament de la calçada.
Únicament s'actuarà sobre l’enllumenat públic, tot eliminant tres
bàculs de la vorera est atès que
amb la nova alineació quedarien
al mig de la nova vorera. D’aquesta
manera s’ha acorat amb els tècnics
municipals executar una nova línia d’enllumenat a la vorera oest.
Aquesta nova línia es connectarà
al fanal més proper del carrer del
Roser.

MUNICIPALS 2023 SERAN LES SEVES PRIMERES ELECCIONS COM A CAP DE LLISTA

GAUDEIX DE LA NOSTRA CARTA, EL MENÚ DE MERCAT.
MENÚS PER A GRUPS, FAMÍLIES I EMPRESES

Mari Carmen Villarrazo, nova
candidata del PSC a l'Alcaldia
PSC VO

de 2019 i ara fa un pas endavant per assumir ser la cap de llista. “Afronto aquest
nou projecte amb responsabilitat i amb
il·lusió perquè m’estimo Martorelles, he
nascut aquí i mai he volgut marxar a viure a un altre lloc”, deia Mari Carmen.

Crítica amb l'actual govern

Descobreix el nostre espai gastronÒmic
MARI CARMEN VILLARRAZO
MARTORELLES. El Consell de la Federació del

Tenim un ampli ventall de serveis a la vostra disposició.
Descobreix un espai ideal per als teus esdeveniments

www.mascorts.com
Crta. De Badalona a Mollet, km 7,6 · Sant Fost · Tel. 935 935 555 · info@mascorts.com

PSC del Vallès Oriental i Moianès ha ratificat per unanimitat la candidatura de Mari
Carmen Villarazo com a cap de llista socialista a Martorelles en les eleccions municipals del 2023. Mari Carmen Villarazo
afronta el repte de ser la candidata del PSC
per primera vegada, i ho farà en substitució
d'Assumpta Pastor, que ho va ser a les eleccions de 2019.
Villarazo és regidora i portaveu del grup
socialista a l’Ajuntament des del desembre

Mari Carmen Villarrazo, que té 55 anys i
és assessora laboral, és crítica amb l'actual govern municipal d'ERC. "La gestió no
és bona i el poble està brut i desendreçat, i els projectes que comencen no els
acaben, els deixen a mitges". Així mateix,
considera que "cal un projecte definit i
amb visió de futur per aconseguir el millor per a Martorelles" i aposta perquè el
municipi tingui un centre neuràlgic on la
gent s'hi trobi i es creiïn més vincles entre
els veïns i veïnes.
Per altra banda, la candidata socialista a
l'Alcaldia de Martorelles considera que al
poble "hi ha un dèficit d'habitatge per
als joves, cal promocionar habitatges de
lloguer assequible perquè els joves no
hagin de marxar del municipi".
La candidatura de Villarazo passarà a
aprovació el 16 de juliol al Consell Nacional
del PSC que se celebrarà a Terrassa.
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FIRA del
TOMÀQUET
“Al Vallès
el tomàquet té
olor i té gust”

Organitza:

Col·labora:

23 i 24
de juliol
de 2022
Santa Eulàlia
de Ronçana
Amb el suport:
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VIA PÚBLICA EL SOTERRAMENT DEL CABLEJAT ELÈCTRIC ESTÀ PREVIST PELS PRÒXIMS DIES, PERÒ NO HI HA DATA PEL DE TELEFONIA

EQUIPAMENTS

Els veïns de Can Sunyer demanen
que s'acabin les obres pendents de
la reforma integral del barri

Piscina gratuïta
per a les persones
més vulnerables

arxiu

MARTORELLES.

L'Associació de
Veïns de Can Sunyer demana que
s'acabin les obres que quedarien
pendents després de la reforma integral que es va fer al barri de Can
Sunyer. Segons denuncia el seu
president, el Paco Hidalgo, "l'actuació que el govern va donar per
finalitzada l'any 2019, encara
no està acabada".
Hidalgo es refereix al soterrament, encara pendent d'execució
de les línies de telecomunicacions, fet que segons el president
de l'Associació de veïns del barri
comporta "deficiències cada vegada més greus en les comunicacions" dels residents d'aquesta
zona del poble.
Segons Hidalgo, les canalitzacions per soterrar els cables ja
estaven fetes quan va acabar la reforma, però restava pendent que
les companyies de telèfon i electricitat fessin passar el cablejat per
dins. L'actuació havia quedat per
fer per la negativa d'uns veïns a
qui els havia de passar el cablejat
per la façana -qüestió resolta des
de fa poc-.
Des de l'Associació de Veïns lamenten que el govern hagi trigat
tant temps a arribar a una entesa
amb els veïns i esperen que el so-

l'obra pendent "no és una competència municipal", sinó de
les companyies de telecomunicacions. "L'ajuntament pot fer
pressió, però no els pot obligar a fer-ho", indica Candela.

MARTORELLES. A causa de la nova
onada, l'Ajuntament de Martorelles
ha decidit prendre mesures i oferir
l'accés gratuït a la piscina municipal a les persones més vulnerables.
L'equipament serà gratuït fins diumenge 17 de juliol per als menors
de 12 anys, les embarassades i les
persones majors de 65 anys del poble. També hi ha un descompte del
50% per un acompanyant dels menors de 12 anys. Per entrar sense
pagar caldrà acreditar estar empadronat al municipi.

Més zones d'aparcament

CABLEJAT La telefonia i l'electricitat, encara sense soterrar
terrament pugui fer-se aviat, tal
com els han indicat des de l'Ajuntament.
L'entitat es va reunir a finals
de juny amb el govern municipal: "Ens van comunicar que
es començava a desencallar la
situació", afirma Hidalgo qui assegura que la situació està generant "malestar" entre els veïns.
Per la seva banda, des de l'Ajuntament, l'alcalde Marc Candela, ha
explicat que "la companyia elèctrica els ha comunicat que en

les properes setmanes procedirà al soterrament del cablejat
elèctric, però que els treballs no
es faran de cop sinó que probablement estaran entre un i dos
mesos soterrant". Mentre que pel
que fa al de telefonia explica que
des de l'Ajuntament s'està pressionant a la companyia: "Telefónica
ho podia haver fet des que van
acabar les obres i no ho han fet.
Nosaltres continuem pressionant-los", assegura el batlle.
Amb tot, Candela deixar clar que

Per altra banda, el govern s'ha
compromès a arranjar el clavegueram que comporta inundacions en alguns habitatges del barri
quan plou. També hi ha la voluntat
d'ampliar les zones d'aparcament
al barri, una qüestió que segons
Hidalgo a l'hora d'executar el projecte de reforma del barri "no es
va tenir en compte". En aquest
sentit, es preveu pintar algunes
voreres perquè hi estacionin els
vehicles. La previsió segons l'alcalde és que aquesta actuació es faci
en els propers dies.

SOLIDARITAT

Capta de sang i
plasma a Carrencà
MARTORELLES. El pròxim dijous 21
de juliol la Masia de Carrencà acollirà una nova jornada de capta de
sang i plasma. Amb el lema Viu i fes
viure, la donació es podrà fer de 10
h a 14 h, durant el matí i de 17 h a
21 h, durant la tarda. Ho organitza
el Banc de Sang i Teixits.

EDUCACIÓ EL JOVE VA TREURE UN 8,4 A LES PAU

David Araujo, la millor
nota de la Selectivitat
aj.martorelles

MEMÒRIA HISTÒRICA L'ASSOCIACIÓ 100 ANIVERSARI, PREGONERA DE LA FESTA MAJOR DE MARTORELLES
a.mir

batxillerat tecnològic de 8,96.
Araujo, que estudia piano des
dels sis anys, es va formar a l’escola Joaquim Abril i a l’Institut Alba
del Vallès, vol estudiar el Grau en
Matemàtiques.

Un 97% d'aprovats

DAVID ARAUJO

RÀDIO A CARRENCÀ El Suplement de Catalunya Ràdio va emetre un programa especial del centenari, el passat 2 de juliol

IMMERSOS EN ELS
ACTES DEL CENTENARI
DE RABASA-DERBI

Els organitzadors del centenari de Rabasa-Derbi continuen mans a l'obra
per commemorar el 100 aniversari de la companyia. Després de tornar a
trepitjar el Circuit de Catalunya i fer dues voltes d'honor amb una setantena
de motos de la històrica marca, coincidint amb les 24 Hores de Catalunya de
Motociclisme, els següents actes tindran lloc el setembre, durant la festa major
de Martorelles, on l'Associació 100 Aniversari farà de pregonera de la gresca.

MARTORELLES. El jove David Araujo, de l’Institut Alba del Vallès, ha
obtingut la puntuació més alta a
les Proves d'Accés a la Universitat
(PAU) 2022 d’un alumne de Martorelles amb un 8,4 sobre 10.
Fent el càlcul total, amb la ponderació de les assignatures específiques i la suma del seu expedient
acadèmic del batxillerat, el jove ha
aconseguit un 12,176 sobre 14. El
jove va obtenir una nota mitjana al

La gran majoria d'alumnes dels
instituts baixvallesans que van
presentar-se el juny a les proves
d'accés a la universitat (PAU)
l'han aprovat. El passat 29 de juny
es donaven a conèixer les notes
d'aquests exàmens que acaben
sent rellevants pel futur acadèmic
dels estudiants i que comporten
molts nervis entre els alumnes.
Al conjunt del Baix Vallès van
presentar-s'hi 452 alumnes i 439
(97,1%) van aprovar la fase general de les proves.
Pel que fa a les notes més altes
assolides, destaca la de l'alumne
del Sant Gervasi Cooperativa, el
Carlos Baca, qui va obtenir un 9,8
–la millor nota de les PAU de la comarca–.

dv, 15 juliol 2022

11

dv, 15 juliol 2022

12

TERRITORI EL VICESECRETARI DE PROSPECTIVA I AGENDA 2030 D'ERC, RAÜL ROMEVA, I LA MOLLETANA MARTA VILARET VISITAVEN DIJOUS L'ESPAI RURAL
erc

ERC planteja que
Agricultura es
reincorpori al
Consorci de Gallecs
GALLECS. El vicesecretari de Prospectiva i Agenda 2030 d'ERC, Raül
Romeva, visitava dijous l'espai natural de Gallecs amb motiu de les visites que desenvolupa per conèixer
projectes del territori en el marc
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.
Acompanyat per la candidata
d'ERC a l'Alcaldia de Mollet, Marta
Vilaret, Romeva es va reunir amb el
Consorci de Gallecs, amb col·lectius
de consum agroecològic i visitava
produccions agrícoles. "L'objectiu
és pensar, dissenyar i executar
polítiques amb una visió a mitjà
i llarg termini i entendre molt
bé quin és el país que volem tenir a futur", explicava Romeva, qui
afegia que Gallecs és "un exemple

fantàstic per explicar algunes de
les dificultats que tenim en matèria d'Agenda 2030".
"A Gallecs he volgut parlar de
la sostenibilitat alimentària,
de poder produir aliments de
proximitat i de poder conservar
el paratge i una biodiversitat
únics, així com el modus vivendi
de la gent que hi habita", deia Vilaret, qui avançava que des d'ERC
"intentarem d'una vegada per
totes que es pugui regularitzar
la situació a Gallecs, perquè
s'han fet i s'estan fent projectes
molt interessants, però cal un
nou impuls per posar en ordre
tota la situació que fa massa
anys que no s'acaba d'aclarir".
En aquest sentit, Vilaret recor-

dava: "El pla especial s'ha engegat diverses vegades, s'ha hagut
d'aturar per diversos procediments urbanístics, per Santa
Perpètua en el seu moment,
després per Palau-solità i Plegamans, hem passat una pandèmia..., però ja no es justifica
que no tiri endavant. És un tema
complex, perquè fa 50 anys que
es va expropiar als propietaris
de Gallecs i ara és de l'Incasòl i
d'alguna manera, tant el conreu

de les terres com els habitatges
no tenen cap regulació". Així mateix, apuntava que "és important
que la gent que hi viu, la que hi
treballa i la que té ganes també
de venir a fer projectes d'agricultura ecològica pugui desenvolupar-se amb una seguretat
jurídica i amb un marc clar per
a tothom".
Per la seva banda, Romeva apuntava: "Hi ha una demanda perquè
això es resolgui inqüestionable"

i proposava com a possible opció
per desencallar la situació que el
Departament d'Agricultura de la
Generalitat, qui fa uns anys formava part de Consorci de Gallecs,
pugui tornar a incorporar-s'hi. Romeva considera que és una qüestió
de "diàleg polític" i ha allargat la
mà de la seva formació política per
ajudar a resoldre-ho. Tanmateix,
ha demanat la implicació de totes
les administracions per desencallar la situació.

MUNICIPALS 2023 ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA JA NO FORMA PART DE L'ÒRBITA DELS COMUNS

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
08/07 Juan Álvarez Matas
09/07 Montserrat Mas Gómez
11/07 Ramón Gómez Font
MARTORELLES
08/07 Pilar Soler Martínez
PARETS DEL VALLÈS
06/07 Miguel Guiu Seijo
07/07 Consuelo Barrios García
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
01/07 Encarnación Nieto Vílchez
02/07 Ángeles-Victoria Hdz. Torres
02/07 Mª Jesús Otero Fernández
05/07 Manuel Bermejo García

AL CONSORCI Romeva, acompanyat de Marta Vilaret, va visitar l'espai, on es va trobar amb agents del territori

87 anys
81 anys
107 anys
81 anys
68 anys
91 anys
90 anys
60 anys
66 anys
77 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

EUiA, de la mà de l'exregidor Antonio López,
es presentarà a les eleccions sola o en coalició
MOLLET. L'escissió que va viure l'esquerra amb l'aparició fa poc més
d'un any d'EUCat, actual referent
d'Izquierda Unida a Catalunya, que
va deixar Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) al marge dels comuns,
es materialitzarà a les eleccions
municipals de 2023 a Mollet. A
banda dels representants d'EUCat,
integrats a la candidatura de Mollet

en Comú, EUiA també vol presentar
llista de la mà de l'exregidor Antonio López. "Ara mateix hi ha una
dotzena de militants i simpatitzants d’EUiA que ja no estem
amb Mollet en Comú i que comptem amb el suport de Gent per
Mollet, un col·lectiu de persones
de moviments socials que veuen
en mi un referent", diu López.

Així doncs, EUiA, que defensa posicions sobiranistes d’esquerres,
té la pretensió de concórrer a les
municipals "sigui en solitari o en
coalició amb un altre partit", diu
López, qui recorda que actualment
EUiA no disposa de representació a
l'Ajuntament perquè els dos regidors que formaven part d'EUiA es
van integrar a EUCat.
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Dilluns i dimecres de 9 a 13 h i de 15 a 20.30 h.
Dimarts i dijous de 8.30 a 13 h i de 15 a 20.30 h.
Divendres de 9 a 13 h i de 15 a 20 h
Dissabtes alterns de 8.30 a 12.30 h

MEDICINA ESTÈTICA
ÀCID HIALURÒNIC
BOTOX
FARCIMENT FACIAL
FARCIMENT DE LLAVIS
FILS TENSORS
MESOTERÀPIA CORPORAL
MESOTERÀPIA FACIAL
PEELING
FACTORS DEL CREIXEMENT (PRP)
VARIUS

1a VISITA
GRATUÏTA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ
DIETES PERSONALITZADES
EDUCACIÓ I HÀBITS NUTRICIONALS
ESTUDI COMPOSICIÓ CORPORAL
SEGUIMENT EVOLUTIU
TRACTAMENT TRASTORNS DIGESTIUS
VALORACIÓ RISC CARDIOVASCULAR

30

ANYS

AL TEU COSTAT

“Recupera la teva figura,
ressalta la teva bellesa”

La tecnologia més avançada i els tractaments
més efectius per cuidar de la teva bellesa

Av. Catalunya, 155.
Parets del Vallès
cmdparets@cmdparets.com
www.cmdparets.com

TRUCA I T’INFORMEM

93 562 25 53
CITA ONLINE AL NOSTRE WEB
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L’expert respon

Es perden les vacances
si estem de baixa mèdica?
El temps de baixa mèdica no és
l’únic supòsit en què el gaudi
de les vacances s’ajorna fins un
moment posterior. També podrem gaudir les nostres vacances més endavant si coincideixen amb el període de permís
per naixement, risc a l’embaràs
o lactància natural acumulada.
En aquests casos, i de forma
anàloga, podrem fer les vacances amb posterioritat sense perdre el dret a gaudir-les.

Olga Marquina
Advocada laboralista
del Col·lectiu Ronda
Si hi ha una pregunta que any
rere any es repeteix quan arriba l’estiu és la de què passa si
estem en situació d’incapacitat
temporal quan arriba la data en
què hauríem de començar les
nostres vacances o si causem
baixa mèdica mentre encara
estem gaudint-les. Preguntes
ben lògiques i que sovint causen una gran angoixa davant la
perspectiva de perdre aquests
dies de descans tan esperats i
desitjats per tothom. Sortosament, però, aquesta angoixa no
està justificada doncs la legislació ens reconeix el dret a recuperar els dies de vacances que
no puguem gaudir pel fet d’estar en situació de baixa mèdica,
tal i com ara us explicarem.
Els treballadors en situació de
baixa mèdica o incapacitat temporal en el moment d’iniciar-se
el període vacacional no perden
el dret a fer les seves vacances
i poden recuperar aquests dies
no gaudits. També podran recuperar-los en cas que la baixa o
la incapacitat es causi un cop iniciades les vacances. En ambdós
casos, segons recull l’article 38
de l’Estatut dels Treballadors, els
dies de descans que coincideixin
amb el temps de baixa queden
ajornats per tal que els puguem
consumir quan finalitzi el període d’incapacitat temporal i estiguem degudament restablerts.

Com a norma general, les vacances han de fer-se dins l’any
natural en què han estat meritades. Però aquesta regla no
s’aplica quan no hem pogut
fer-les com a conseqüència
d’una situació d’incapacitat
temporal. Si aquest ha estat el
cas, podrem fer les vacances
en el futur, dins el període dels
18 mesos posteriors a la finalització de l’any en què han estat
generades. Fins i tot, si la causa per no fer les vacances quan
originalment pertocava són els
esmentats casos de permís per
naixement, risc durant l’embaràs o lactància natural acumulada, es desactiva la limitació
del període de 18 mesos i mantenim el dret a fer les vacances
ajornades encara que haguem
ultrapassat aquest temps.
Aquesta especial protecció del
dret a fer vacances malgrat
existeixin circumstàncies que
ho impossibilitin ens ha de fer
pensar en la importància cabdal que l’ordenament laboral
atorga a les vacances com a
element substancial del dret a
la pròpia salut, el descans i la
integritat física. És per això que
les vacances es consideren un
dret indisponible i irrenunciable
per part de la pròpia persona.
Així, per exemple, no podem
renunciar a fer-les ni tampoc,
com afirma taxativament el mateix article 38 de l’Estatut dels
Treballadors, podem «substituir-les per una compensació
econòmica».

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT
LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES.
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

MOLLET DEL VALLÈS
Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46
També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

www.cronda.coop

LABORAL LA COMPANYIA AMB SEU AL POLÍGON DE MARTORELLES REBRÀ MÉS DE 500.000 EUROS

TAG Automotive rep un ajut de
la Generalitat per fomentar la
reindustrialització a la comarca
A.MIR

TAG AUTOMOTIVE La planta que la companyia té al polígon de Martorelles
MARTORELLES. L'empresa TAG Automotive, amb seu a Martorelles, és
una de les les 44 firmes catalanes
que rebran part dels 27 milions
d'euros que la Generalitat injectarà aquest any per fomentar la reindustrialització al territori.
La companyia que va adquirir
Class Plastics després que entrés
en concurs de creditors a finals de
l'any passat, s'endurà 532.228 €.
Aquesta línia d'ajuts, que té un

import màxim de 2,3 MEUR per
empresa, s'adreça a donar suport
a actuacions de reindustrialització,
recol·locació, relocalització, noves
inversions i adquisició d'empreses
en dificultat. L'execució d'aquests
projectes suposarà una inversió
global de 519 MEUR a Catalunya i
generarà 1.838 llocs de treball.
Els criteris de valoració són, entre d'altres, el volum d'inversions,
el nombre de llocs de treball, l'im-

CONSUM

TEIXIT EMPRESARIAL

Increment de les
reclamacions
d'aigua, gas i llum

Neix la Xarxa de
Negocis Cambra

Durant el primer semestre de
2022, les reclamacions relacionades amb els serveis d’electricitat,
aigua i gas s’han incrementat un
120,69% respecte al mateix període de l’any passat, i han passat
de 58 a 128. Així es desprèn de les
dades corresponents al primer semestre de 2022 de l’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal. D’aquesta manera, els serveis
energètics passen a ser el sector
amb més reclamacions i se situen
per davant de les telecomunicacions i internet, que es mantenen,
però, com el segon sector amb més
reclamacions, però amb una caiguda interanual del 50%. Es detecta,
també, un augment de les reclamacions dels Serveis Financers, sobretot relacionats amb fraus i operacions no sol·licitades per la persona
consumidora, que s’incrementa un
69,70%.

La Cambra del Vallès Oriental ha
posat en marxa la Xarxa de Negocis Cambra, un espai de reunió setmanal a disposició de l'empresariat local per impulsar els seus
negocis, establir sinergies amb altres negocis de la zona i compartir
oportunitats.

DIGITALITZACIÓ

Nou impuls al
MarketplaceVO
El Consell Comarcal ha renovat el
MarketplaceVO, la plataforma online d'empreses i productes de la
comarca formada per més de 300
empreses i impulsada per la Taula
Vallès Oriental Avança. El web ha
renovat la interfície, el disseny,
el cercador, els filtres de cerca i
ha afegit un tauler d’anuncis per
oferir o vendre productes.

pacte en proveïdors locals, l'atur
de la comarca, l'impacte territorial, l'optimització dels residus o l'ús
d'energies renovables. Així ho va
anunciar la setmana passada el
conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, qui va resaltar que
l'objectiu és "la reindustrialització del país", afavorint que les
empreses optin per augmentar la
producció a Catalunya i generar
nous llocs de treball.
Al Vallès Oriental, també rebran ajuts les paretanes Barat Alte
(975.000 €) i Zanini ETB Spain
(800.000 €) i la granollerina Pindeco, de Granollers (137.593 €).

SINDICATS

Erika Conrado, nova
secretària general
comarcal de la CNT
CNT

ERIKA CONRADO
La CNT del Vallès Oriental ha renovat el comitè local del sindicat.
Erika Conrado, treballadora del
sector de les cooperatives d’economia solidària, és la nova secretària general i substitueix Cristian
Carmona, qui continuarà com a secretari d’organització. La resta de
membres del comitè són Enriqueta
Dalmau (tresoreria), Genís Ferrero (acció sindical), Sara Carmona
(àrea jurídica), Antònia Montaner
(comunicació), Aramis Romero
(acció social) i Paco Cruz (cultura).
La renovació coincideix amb un
moment d'implantació del sindicat
en els sectors industrials de la comarca, així com en els sectors feminitzats i precaris.
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OPINIÓ

Garantir el futur de Can Vila,
responsabilitats i solucions

Editorial

UNA FESTA AMB IDENTITAT
Després de dos anys de restriccions estiuenques per la Covid, aquest any
sembla que serà –si res no canvia– el retorn de les festes majors en tota la
seva esplendor. En el cas de Mollet, Ajuntament i les colles morada i torrada
han posat tota la carn a la graella i han presentat una programació farcida
de caps de cartell i d'artistes de renom per a les nits de la gresca molletana.
Quim Masferrer, Els Pets, Mago de Oz, Doctor Prats, Toni Albà... tot un
reguitzell de noms que inclouen també alguna picada d'ullet al freakisme
festiu com la proposta que fan els de la teca amb Leticia Sabater.
Més enllà de gustos i preferències, el que és clar és que el pressupost
per a la festa d'enguany és, segurament, molt superior a altres edicions
prepandèmiques, sigui perquè el govern municipal ha fet calaix en aquest
àmbit durant la pandèmia, per un canvi en les polítiques d'oci i cultura del
nou govern o perquè encetem any electoral. Sigui com sigui, més enllà
dels grans caps de cartell i els noms mediàtics, cal reforçar el suport a les
entitats, les colles i les de cultura popular, perquè amb un teixit associatiu
fort s'aconseguirà mantenir una festa amb identitat pròpia.

ORIOL ESCURA

Cave Canem

Politòleg, humanista i advocat

EL PREU DE
PASSAR CALOR
l ventall de mots relacionats
amb la calor és extens i ric i es
recrea en els matisos d’intensitat i també de qualitat. L’experiència ens ha fet passar per tota
mena de coccions estivals, de les més suaus
a foc lent fins a les més cuitoses a foc ràpid i fulminant, i és per això que tenim tota
mena de paraules. Però per al que ens està
venint, crec que les paraules no seran suficients per a descriure-ho. Ja no és només
veure com els plataners es desprenen de
fulles a principis de juliol per estrès hídric
o el Torrent Caganell amb una inquietant
persistència en mostrar les seves entranyes
arenoses i dessecades.
Sovintegen notícies sobre la crisi climàtica com si ens haguéssim de mentalitzar en
el sentit de canviar d’hàbits i, en el millor
dels casos, despertar la nostra consciència
per a exigir als nostres líders un gir en les
polítiques tradicionals. Sospito que la redundància en els tòpics –separar la brossa i
reciclar, canviar hàbits de consum, estalviar
en subministraments...- que és una simple
campanya per a mentalitzar-nos no només
que cal reajustar el nostre nivell de vida a la
crua realitat de la disponibilitat i sostenibilitat dels recursos de subsistència, sinó que

E

haurem d’assumir el cost d’aquest reajustament sense un repartiment equitatiu.
Veieu com la crisi de la guerra a Ucraïna incideix en els preus de l’energia i, de
retruc, en la inflació. La connexió amb la
crisi climàtica pel que fa als costos de producció energètics, en els quals ara incloem
la destrucció dels ecosistemes i la finitud
d’alguns recursos, és evident. El que no és
tan evident és que l’estructura social de
repartiment de costos i acaparament de
beneficis en mans privades es reitera com
una constant subjacent. I potser aquest és
el problema real.
Cal pensar si n’hi ha prou amb uns abonaments gratuïts per a una xarxa ferroviària que deliberadament s’ha desinvertit durant dècades, si els impostos a les
energètiques i als bancs són ara suficients,
o bé si cal subvencionar el preu dels carburants. Això no s’aguanta per enlloc.
Quan engeguem el ventilador cal meditar
si el preu d’aquest gest és just. No ho és
ni ho serà si es mantenen certs marges
de benefici, sotmesos a la lògica extractiva empresarial, i només es pretén que en
retornin a la societat les molles en forma
d’impostos. Cal pensar si és més just si la
societat, a través de l’estat, és l’encarregada de generar i subministrar els recursos,
perquè preparar-nos per a afrontar la crisi
climàtica també significa garantir que el
repartiment del cost serà equitatiu i just.

sommollet.cat
Publicació fundada l’any 2001 per l'editora Contrapunt
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MARTA

VILARET GARCIA
Candidata d'Ara Mollet a les
municipals de 2023

es darreres setmanes hem vist
amb angoixa i preocupació com
perillava el futur de l’Escola Municipal d’Educació Especial de Can
Vila. Problemes estructurals molt greus que
afecten un dels edificis han fet imprescindible
una actuació urgent per poder garantir que
al setembre tots els alumnes podran començar les classes al recinte. Cal atendre aquesta
urgència, tot i que ara sabem que es podien
haver evitat les presses perquè es coneixia
el mal estat de l’edifici com a mínim des del
2017. Però també és imprescindible entomar
el debat de fons de quina ha de ser la gestió de
l’EEE Can Vila per tal d’assegurar-ne el futur.
El projecte educatiu que es du a terme a
Can Vila és un èxit que tothom reconeix, gràcies a tot l'equip que s'hi deixa la pell cada
dia. Forma part d’un projecte integral de
serveis als discapacitats que gestiona l’IMSD,
que avui és un orgull per la nostra ciutat gràcies a l’esforç de moltes persones, però també gràcies a la contribució municipal, que
se’n va fer càrrec fa 50 anys quan cap altra
administració se’n feia.
El fet que Can Vila sigui un projecte municipal li aporta proximitat i qualitat al projecte, i des d’Ara Mollet creiem que el millor és
que ho segueixi sent. Però no podem obviar
que el fet que la titularitat de l’escola sigui
municipal també comporta unes responsabilitats i uns costos, que no són petits, i que
cal fer sostenibles. L’Ajuntament de Mollet
és el responsable legal a tots els efectes del
manteniment i inversions en l'edifici. Per la
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seva banda la Generalitat, que té competència
sobre l’escolarització obligatòria assumeix el
cost de tot el personal per poder-ho garantir.
Can Vila rep alumnes d’altres poblacions
veïnes i és imprescindible trobar que permetin la participació d’altres ajuntaments i del
Consell Comarcal que ajudin a sufragar les
despeses i que permetin que sigui sostenible econòmicament, com passa en el cas de
l’escola Montserrat Montero de Granollers.
També existeix la possibilitat d’integració a
la xarxa pública titularitat del Departament
d’Educació, que en aquest cas sí que passaria
a ser responsable de fer les inversions, però
és un procés llarg i que necessita en primer
lloc d’un consens que actualment no existeix.
Des d’Ara Mollet ERC no compartim la via
judicial, ni l’oportunitat ni els arguments legals que esgrimeix l’Ajuntament de Mollet per
presentar un contenciós en el cas de Can Vila,
però estem contents que finalment s’hagin
compromès a instal·lar mòduls provisionals
que permetin mantenir els alumnes al recinte
de Can Vila el proper curs.
Però ara és el moment d’abordar una solució
definitiva que permeti la construcció d’un nou
edifici, així com que aclareixi competències i
responsabilitats i que asseguri el sosteniment
econòmic del projecte. Fruit d’un debat amb
tota la comunitat educativa de l’EEE de Can
Vila i tots els grups municipals, que generi un
consens. I que impliqui al Departament d’Educació i la resta d’administracions locals.
Seguirem treballant de forma propositiva,
contribuint a les solucions, perquè no només
és el nostre convenciment, sinó també la nostra obligació.
Pots llegir l'article íntegre al
web sommollet.cat i a través
d'aquest codi QR

Bústia
Coneguem Can Vila
No són quatre parets, no és, només, un edifici, és molt més que tot això. És un espai ple
de vida, esforç, emoció, complicitat, treball.
Un espai per aprendre a trobar-nos, a conèixer cada emoció repartida entre somriures
de nens i nenes, amb aquella mirada, gran
mirada, d'aquelles que parlen per si soles.
Can Vila. La il·lusió de rebre visites, d'ensenyar allò que s'hi aprèn, i el més important, allò que nosaltres aprenem dels docents, dels nens i nenes. Una lliçó de vida.

sommontornes.cat

Cada obra de teatre, el Nadal, uns pastorets, el pessebre. És espectacular, la capacitat de transmetre, amb naturalitat i satisfacció, la força, l'esperit. Posem-nos a la
seva pell, la de tots i cadascun i sentirem
l'emoció dels seus cors.
Mirem-ho amb els seus ulls, i fem-ho
córrer, és una gran escola, de nens, nenes,
famílies, docents i de tot el personal que hi
treballa, que s'hi implica, que hi col·labora.
No diguem que farem un edifici perquè els
altres no el fan... No. Fem les parets, l'edifici
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són totes i cadascuna de les persones que
en formen part. Fem d'aquest projecte, el
projecte de tota la ciutat. Gràcies, Can Vila.
CARME OLARIA / Responsable de
Política municipal de Junts Mollet
MOLLET DEL VALLÈS

Contaminació i males olors
Tenim un gran problema a Mollet amb la
contaminació. Les horribles olors químiques,
pudor de claveguera i partícules en suspensió, que s'han d'investigar d'on venen. Per a
les persones amb sensibilitat química i problemes d’asma, d’al·lèrgies, a més de problemes per dormir i aixecar-se, aquestes males
olors i l'aire súper contaminat els provoca,
cada dia, viure un infern respiratori.
Volem solucions i explicacions d'aquestes
olors que cada dia són més intenses, i no importa les hores del dia que se sofreixen, són
constants. Mollet és una de les ciutats on moren més persones per contaminació d'Europa
i la salut de les persones sí importa i molt.
ANA AGUILAR / Membre de la Plataforma en Defensa
de la Sanitat Pública del Baix Vallès i de Mollet Respira
MOLLET DEL VALLÈS

Can Vila, qui en té la
responsabilitat última?
Aquest mes de juliol el Quatre Cantons
obre amb el titular L'Ajuntament de Mollet proposa solucions per l’alumnat de Can
Vila davant la inactivitat de la Generalitat,
recordant que el Departament d’Educació
s’excusa, davant el greu problema, perquè
els terrenys són de l’Incasòl i no hi pot fer
inversions. La cosa és que la Generalitat sí
que hi va fer obres d’inversió l’any 2002 i
l’any 2015, on van instal·lar uns mòduls provisionals per anar ampliant les places disponibles, per arribar a cobrir a alumnes de 24
municipis diferents, perquè Can Vila és una
escola d’educació especial d’àmbit comarcal

per alumnes amb discapacitat intel·lectual.
L’Escola compta amb 160 alumnes actualment amb edats que engloben des dels 3 fins
als 21 anys. Per tant, parlem de primària i secundària i és el Departament d’Educació qui
té la competència d’escolaritzar-los.
Tot i que la gestió del centre és municipal,
són els edificis de la part de secundària els que
pateixen les esquerdes estructurals que fan
que no estiguin en condicions per ocupar-los
el curs que ve. Recordem que les competències en la gestió dels centres, en secundària són
de la Generalitat i les de primària són municipals. Les instal·lacions s’han deteriorat tant
que s’han hagut de declarar en ruïna tècnica,
el que significa que els danys superen el 50%
del valor de l’edificació i és més econòmic
derruir-los que arreglar el problema, segons
informe tècnic de l'Ajuntament.
Des d’Esquerra Unida i Alternativa demanem que s’assumeixin les responsabilitats i
les obligacions d’inversió a qui correspongui,
per això seria bo que es fes públic el conveni
signat entre la Generalitat i l'Ajuntament de
Mollet, pel qual el consistori porta a terme
la gestió de l’escola. Així podríem saber del
cert què vol dir "la gestió", què implica, i a
qui, realment, hem de demanar explicacions
del nefast manteniment dels edificis.
Pel bé de l’alumnat, esperem que s’arribi
a un acord satisfactori que els perjudiqui
el mínim possible perquè la solució de posar-los en barracons el curs vinent no ens
sembla la millor opció sinó la menys dolenta.
Cal un acord entre Generalitat i Ajuntament
per dotar aquesta escola d’uns edificis dignes
i que l’Ajuntament cedeixi la gestió a Educació, tant de primària com de secundària. Els
i les alumnes mereixen un millor tracte per
part de les administracions públiques.
Des d’Esquerra Unida i Alternativa de Mollet
estem al costat de la comunitat educativa de
Can Vila ara i sempre.
MIRIAM SAMPERE LLINÀS / Membre d'Esquerra
Unida i Alternativa MOLLET DEL VALLÈS

Continua la lluita a Can Vila
GABRIEL

ESPINOSA
Regidor de Mollet en Comú

Fa uns dies va esclatar a Mollet la
notícia que 70 alumnes de l’escola
d’Educació Especial de Mollet Can
Vila es podrien quedar sense el seu
espai a l’inici del pròxim curs. Davant del sotrac que va suposar aquesta informació tota
la comunitat educativa i altres col·lectius de
la ciutat es van posar a disposició de l’AMPA i
de la direcció de l’escola per tal de donar tot
el suport necessari i acompanyar en aquelles
accions reivindicatives que es poguessin dur
a terme. Ja en el darrer Consell Escolar Municipal des de Mollet en Comú així ho vam manifestar, i vam traslladar tot el nostre suport
a la representació de famílies i a la direcció.
Després d’uns dies intensos de converses i
reunions per part de l’Ajuntament, Educació,
representació de l’escola i alcaldes i alcaldesses, així com de les mobilitzacions que s’han
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dut a terme, tenim una primera solució que
para el primer cop i el més urgent.
L’Ajuntament de Mollet ha fet un requeriment al Departament d’Educació per tal que es
faci càrrec de la reparació dels edificis en ruïna o bé que hi instal·li els mòduls provisionals
perquè sigui possible l’inici del curs escolar
aquest setembre. De no ser així el govern de la
ciutat presentarà un contenciós-administratiu
demanant mesures cautelaríssimes al jutjat.
D’altra banda, l’Ajuntament per urgència i de
forma subsidiària començarà a fer les actuacions que permetin una ràpida solució, per tal
que els 70 alumnes de l’escola no s’hagin de
traslladar a un altre espai fora d’aquesta.
S’ha parat el primer cop, però la lluita de
l’escola i de tots els que defensem l’important treball que es du a terme a Can Vila ha
de continuar. Cal dignificar l’espai i les aules
on cada dia conviuen els i les alumnes, i dotar
aquesta escola d’unes instal·lacions definitives que donin resposta a la crucial tasca que
es realitza. Des de Mollet en Comú estarem
atents i reivindicarem al costat de la comunitat aquesta solució definitiva.

Bona Festa Major, Sant Fost!
MARI CARMEN

ARGENTE TOLOSA
Presidenta de la secció local
d’Esquerra Sant Fost

quest any sí! Després de dos anys
sense poder gaudir d’una Festa
Major en condicions a causa de la
COVID-19, aquest any toca sortir
al carrer, veure’ns les cares, i compartir plegats els actes i concerts de la Festa Major del
nostre poble.
Tinc ganes de retrobar-me amb molts de
vosaltres, de riure, de parlar-nos, de desconnectar d’un dia a dia que ha estat molt dur
per molts de nosaltres aquests dos últims
anys. Tinc ganes de viure Sant Fost, i reviure
moments que costin d’oblidar. Tinc ganes de
Festa Major, amb els meus amics i amigues,
de ballar amb els més joves i també amb els
no tan joves, d’allargar les nits i viure intensament els dies que tenim per davant. Tinc
ganes de tots vosaltres.
També tinc ganes de saber què es farà
aquesta Festa Major de Sant Fost. Just avui,
a 6 dies de començar la Festa Major, veiem
publicats al Som els actes de la Festa Major.
Encara no s’ha fet arribar el programa de les
festes als veïns i veïnes de Sant Fost, i estan
a punt de començar. Tampoc tenim L'Alba, la
revista municipal, que aquest mes de juliol
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Finestrals
i mosquiteres

AMANIDA RUSSA
AMB LLAÇ GROC
i ha símbols potents que posen
en guàrdia els contraris i hi ha
símbols trivials bastant inútils i
que poden obrir nous fronts per
als quals no tenim tanta logística ni recursos per a combatre’ls. Vaig tenir
alguna discussió quan era el fort dels llaços
grocs, símbol trivial sense gaire risc que no
va moure muntanyes, simplement feia sentir la gent que integrava un col·lectiu, però
a l’altra banda no va servir per obtenir cap
guany polític o judicial. Ara mateix tenim
aquest símbol d’eliminar dels menús l’adjectiu “russa” de la famosa amanida estiuenca.
Crec que estem creant una societat que, a
còpia d’estar competint i jugant sense parar,
està confonent moltes coses. La vida, a pesar
que la covid en teoria ens havia d’haver fet
reflexionar, no és un joc. Estem al caire d’una
guerra nuclear, d’un nou crac del 29 amb una
economia falsa i terrible, d’un atac continuat
contra els drets i la llibertat de la ciutadania,
d’un planeta ofegat pels residus i per l’especulació energètica i resulta que ens quedem
tots a casa i fem coses tan transcendents
com canviar-li el nom a l’amanida russa!
Un símbol també estèril, però que almenys representava anar contra els inte-
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no s’ha repartit, com tampoc es va repartir
al mes de juny. Què passa a l’Ajuntament del
nostre poble que no ens informa? Des del mes
de maig que no sabem què es fa i es deixa de
fer a Sant Fost, estem tots els veïns desinformats, i a pocs dies de la Festa Major ningú
sap què es farà, ni on, ni quan, i això és molt
trist. Dimarts es presentava el programa de
la Festa Major de Mollet, que es farà la setmana del 23 d'agost, i el dia 25 d’aquest mes es
presentarà el programa de la de Martorelles
que es farà la setmana del 5 a l'11 de setembre. Previsió i comunicació, dues de les grans
mancances de l’Ajuntament de Sant Fost, que
funciona a base d’improvisació i opacitat.
Sigui com sigui, aquesta manca d’informació, de col·laboració i de transparència per
part de l’Ajuntament, no ens farà perdre les
ganes de festa i passar-ho bé, les ganes de compartir i estimar, perquè la Festa Major és això,
el retrobament de persones que s’estimen per
celebrar, un any més, que el nostre poble és un
poble viu, ple d’energia i amb uns veïns i veïnes
compromesos amb la seva gent i el seu poble.
Gaudiu de la Festa amb responsabilitat, ja
ho sabeu, si beveu feu-ho amb moderació i no
agafeu el cotxe ni la moto, i encara que no sigui obligatori dur mascareta, si veieu situacions en la que us trobeu més segurs duent-la,
no dubteu en posar-vos-la.
La Festa Major és de tots i totes les santfostenques, fem-la nostra!

ISIDRE OLLER
Químic

ressos de la indústria discogràfica, va ser
la inclusió de l’Himne Internacional de
Nutopia per tancar la primera cara del
disc Mind Games, editat pel John Lennon el
1973. Aquest país, Nutopia, creat pel matrimoni Ono-Lennon, no tenia territori, la
seva bandera era la blanca i el seu himne
durava tres segons d’absolut silenci. I silenci ens queda després de l’assassinat de
Shinzō Abe, continuem matant la gent sense cap sentit. I el mateix dia que moria Abe,
a Mèxic moria solet el centenari Luis Echevarría, obscur president mexicà de 1970 a
1976, còmplice el 1968 de la matança de
més de tres-cents manifestants deu dies
abans dels jocs olímpics i responsable de
la mort de més de dues-centes persones
en la Matança del Dijous de Corpus, el
1971. Que diferent de tot allò del Maig del
68 francès! Echevarría, malalt de zel per
reprimir, va arribar a prohibir aquell 1971
la música rock, que no va ser lliure fins als
anys 80! Un país tan fantàstic, ric i divers
com Mèxic i que se’ns mostra tants de cops
com un infern, pobre i monolític! I amb tot
el que estem fent aquí, a l’estat espanyol,
a Catalunya, als municipis: com se’ns veu?
Aquí, on se’ns fa passar per embuts tan ridículs al nivell de la prohibició de la música rock d’Echevarría, que devia prohibir
els tres segons silenciosos de l’Himne de
Nutopia! Llarga vida a Nutopia!
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Tornen les 24 Hores de Futbol Sala de Parets

Baixa llarga per Alèxia Putellas

Les 24 Hores de Futbol Sala de Parets - Torneig Jordi Turull i Negre
tornaran a omplir el Pavelló Municipal aquest cap de setmana. La 36a
edició del torneig arriba amb retard, ja que en els dos últims anys
no s'ha pogut celebrar. La competició comptarà un any més amb 16
equips, entre ells l'actual campió Wursi i alguns conjunts nous.

Alèxia Putellas ha estat operada de la lesió
al genoll esquerre que va patir la setmana
passada. El temps de baixa estimat per la
molletana és d'entre 10 i 12 mesos, fet que li
impedirà competir a la temporada 2022-2023.

CICLISME KEEGAN HORNBLOW VA GUANYAR LA CURSA ORGANITZADA PEL CLUB CICLISTA MOLLET

CICLISME MÉS DE 400 PARTICIPANTS PRENIEN PART A LA PROVA
circuit de catalunya

140 ciclistes i 32 equips
participen en una edició
dura del Critèrium del Vallès
cc mollet

i el Team MP Group la classificació
per equips.

Una prova molt dura

RUTA PEL VALLÈS El recorregut passava per diversos municipis del Vallès
MOLLET. El Critèrium del Vallès de
ciclisme va celebrar diumenge la
seva 41a edició. La cursa del CC
Mollet va comptar amb 140 participants de 32 equips, dels quals
només 43 ciclistes van acabar la
prova. L'exigent recorregut de
132 km va ser decisiu per a alguns
corredors.
El neozelandès Keegan Hornblow (Team SmartDry-Girona) va
ser el guanyador, seguit del rus
Vlas Shichkin (Team MP Group)

al qual va guanyar a l'esprint final per un sol segon. El també
rus Denis Denisov va tancar el
podi. El premi al primer ciclista
català va ser Sergi Darder (Drone
Hopper-GSport Grup), quart a la
classificació general.
La resta de guardons de la prova van estar força repartits. Víctor
Castellano (Arabay Cycling Friendly) va endur-se el de muntanya, Juan José Pérez (Brocoli Mecanico Sakata) el de metes volants

El Critèrium del Vallès presentava
enguany una important novetat: el
canvi de categoria de júnior a elit i
sub23. Gabriel Vela, del CC Mollet,
fa un bon balanç de la jornada: "La
valoració és molt positiva, tenint en compte que estrenàvem
categoria". A més, el del club remarca que tots els guanyadors van
ser "de la categoria sub23". Vela
també relata el desenvolupament
de la cursa: "Tota la prova va ser
un estira-i-arronsa entre dos
escapats, un grup perseguidor
i el grup gran. Els escapats van
ser agafats i a 10 km del final
van saltar Hornblow i Shickin,
que es van disputar la victòria".
El del club ciclista destaca el fet
que de 140 participants només
n'hagin acabat 43: "Això demostra la duresa de la prova. Per
qüestions de trànsit, anàvem
eliminant als que quedaven
molt enrere i van caure molts".
Tot i això, Vela destaca que la quarantena de ciclistes que van acabar
"van entrar a Mollet amb 2:15
minuts de diferència", demostrant la igualtat al capdavant. s.c.

PEDALS AL CIRCUIT El Circuit canvia durant dos dies els motors per les bicis

L’Eastern Watts domina la
Mussara 24H del Circuit
BAIX VALLÈS. El guanyador de la
Mussara 24H del Circuit de Barcelona-Catalunya va ser l'Eastern
Watts amb un total de 196 voltes
al traçat mundialista del motor. La
cursa de resistència de bicicletes
va comptar amb prop de 400 participants, d'entre 102 equips, el cap
de setmana entre les categories de

6, 12 i 24 hores.
Sis hores després de prendre la
sortida finalitzava la primera de
les categories, amb l'equip Muntbikes CC com a guanyador, donant
47 voltes. A les 12h, el guanyador
va ser l'equip Ilerllengues-Prats
Cycling Team, en un esprint final
amb l’Etixx Team.

FUTBOL SÓN DELS EQUIPS AMB MENYS TARGETES I SANCIONS

El CF Montmeló UE i la UE Sant
Fost reben el premi Joc Net
SANT FOST / MONTMELÓ. El CF Montmeló UE i la UE Sant Fost van recollir
el guardó Joc Net, que impulsa la Federació Catalana de Futbol. El premi
és un xec econòmic que els acredita com els equips amb menys targetes i
sancions de la temporada 2021-2022. Els dos equips van rebre 400 € per
ser dels equips menys sancionats de Tercera i Quarta Catalana.
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PATINATGE ARTÍSTIC HO HAN ACONSEGUIT AL QUARTET JÚNIOR

BÀSQUET | LEB Plata JAVI RODRÍGUEZ ÉS L'ÚLTIMA DE LES TRES BAIXES CONFIRMADES PER L'EQUIP

ASPA lliçà de vAll

El CB Mollet mantindrà gran
part de la plantilla actual
Cb Mollet

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet

MEDALLA D'OR El quartet Clover va guanyar el Campionat d'Europa a Itàlia

Ona Caminal i Aina Martín
són campiones d'Europa
MOLLET / PARETS. Les patinadores
baixvallesanes Ona Caminal i Aina
Martín es van proclamar campiones d'Europa a la competició continental celebrada el passat cap de
setmana a Forli (Itàlia). Les esportistes ho van aconseguir amb el
quartet Clover de l'Associació de
Patinatge Artístic de Lliçà de Vall.
Ona Caminal, de Mollet, i Aina

Martín, de Parets, es van penjar
la medalla d'or a la categoria de
quartets júniors. La gran actuació
de les patinadores els hi va donar
118,800 punts, 1,700 punts per
sobre de les segones classificades.
A la competició també hi va participar la paretana Anaïs Urbano,
que va quedar sisena a la categoria
de xou petits.

es troba en plena preparació de la
seva segona temporada a LEB Plata. L'equip molletà podrà comptar
amb quasi tots els jugadors que ha
tingut a la darrera temporada.
El president del CB Mollet, Carlos Nuez, confirma que l'equip tindrà tres baixes: les ja conegudes
de Yeikson Montero i Jean-Pierre
Charles i una de nova: Javi Rodríguez. El jugador s'ha vist obligat a
deixar l'equip "per incompatibilitat amb els desplaçaments".
Tot i mantenir gran part de la
plantilla, Carlos Nuez explica que
tenen "tres fitxatges" bastant encaminats. De moment, no n'hi ha
cap confirmat, però el president
reconeix que estan parlant "amb
algun jugador de LEB Or".

Contents amb el grup
El Recanvis Gaudí Mollet tornarà
a estar al grup Est de la LEB Plata.

COMIAT Javi Rodríguez és una de les baixes del CB Mollet per la 2022-2023
Carlos Nuez afirma que estan "contents amb els desplaçaments"
que els hi han tocat. El president
creu que el balanç és positiu: "És
cert que haurem de visitar quatre cops les illes, però ens treiem
els viatges a Madrid i Albacete".

BÀSQUET EL CLUB HA COMENÇAT A ANUNCIAR LES RENOVACIONS DELS DOS EQUIPS, ON ES QUEDARAN LA MAJORIA DE JUGADORS

Els sèniors del Sant
Gervasi mantindran la
base per la 2022-2023
MOLLET. Els equips sèniors del
Sant Gervasi ja es preparen per a la
temporada vinent. Els dos equips
mantindran la base d'aquesta
temporada i busquen algunes incorporacions per reforçar posicions concretes, especialment les
interiors.

El Sant Gervasi masculí mantindrà a tots els jugadors actuals.
Després d'aconseguir la salvació,
l'entitat mantindrà a "tot l'equip",
tal com ha afirmat Carles Paredes,
un dels responsables del club.
Pel que fa als fitxatges, Paredes
afirma que volen reforçar "la po-

sició de pivot" i també busquen
"algun base".

El femení també manté la línia
El sènior femení afronta la temporada 2022-2023 pel mateix camí.
L'equip també mantindrà "la columna vertebral", segons Carles
Paredes. Igual que el masculí, el
femení buscarà efectius: "També
volem incorporar pivots", assenyala el directiu.
Per les incoporacions dels dos
equips, Paredes afirma que tenen
"gent aparaulada, però no hi ha
res 100% tancat".

ROMÀ CUTRINA, NOU
TÈCNIC DEL MASCULÍ
Romà Cutrina agafa el relleu de Toni
Sáez al capdavant del Sant Gervasi
masculí. Cutrina arriba després d'haver iniciat la seva trajectòria com a entrenador a la Lliga EBA amb el CB Lliçà
d'Amunt. El tècnic és un conegut de
l'afició molletana. En la seva etapa com
a jugador, va militar al CB Mollet a la
temporada 2008-2009 a la Lliga EBA.

El club ha conegut aquesta setmana el seu calendari. El CB Mollet
iniciarà la temporada el 8 d'octubre al Plana Lledó davant el CB Salou. La fase regular de la lliga acabarà el 8 d'abril de 2023 davant el
CB Cartagena a casa. s.c.

BILLAR AMERICÀ

Arriben les finals
de la Lliga AMOBA
MOLLET. La 38a edició de la Lliga
AMOBA arriba al seu final aquest
cap de setmana. L'Associació de
Billar Estació de França serà la seu
de les finals de la competició.
Els dos equips del Bar Vitorino
s'enfrontaran entre si dissabte a
les 16 h pel trofeu de Segona. Diumenge a la mateixa hora serà el
torn per a la gran final de Primera entre The Pool Riders, actuals
campions, i l'equip Pool Fiction.
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FUTBOL | Tercera Catalana EL CLUB HA ANUNCIAT ELS PRIMERS FITXATGES I RENOVACIONS

FUTBOL LA FUNDACIÓ LA CAIXA TORNA A AJUDAR AL CLUB
s.c.

El CF Martorelles avança en la
preparació de la temporada
cf martorelles

NOU COS TÈCNIC Víctor Toro i Manel Camacho ja treballen al seu nou equip
MARTORELLES. El CF Martorelles
comença a donar forma al seu projecte per a la temporada 2022-2023.
L'entitat martorellesenca ha presentat els seus primers fitxatges i
renovacions. A l'apartat d'incorporacions, el primer anunci ha estat el
d'Alberto Serrano. El porter arriba
des del CE Santa Eulàlia i és un cone-

gut del cos tècnic. L'entrenador del
primer equip creu que és "un jugador amb experiència" i que els hi
donarà "un plus a la porteria".
Un altre fitxatge és el d'Alex Barriga, un jugador de Martorelles
que arriba des del juvenil del CF
Mollet UE. El tècnic destaca d'ell
que és "un jugador molt vertical"

i amb "il·lusió i ganes".
Finalment, el club també ha confirmat l'arribada del lateral Eric
Pie, que ha passat per equips com el
CF Les Franqueses o l'Atlètic Vallès.
Pel que fa a les renovacions, de
moment són cinc els jugadors que
continuaran a l'equip de Martorelles la temporada vinent. Adrià
Escribano, Brian Quijada, Manel
López, Dani Martínez i Marc Tabla
són els noms confirmats per seguir
jugant un any més a Tercera Catalana. Víctor Toro explica que la
idea és "mantenir el bloc" perquè
l'equip té una bona base: "Tenim
jugadors veterans amb experiència i també joves amb molt
recorregut per davant" .
Tot i mantenir aquesta base,
l'entrenador afirma que han fet
"bastants fitxatges", que s'aniran
coneixent els pròxims dies. Toro
creu que la plantilla té per davant
"un any d'il·lusió i reptes", ja que
l'any que ve el club celebra el seu
centenari. sergi casanovas

Què és la quarta falcídia?

La ﬁgura de la quarta falcídia, o quota
hereditària mínima, recollida en el Codi
Civil de Catalunya, protegeix l’hereu
davant herències excessivament gravades amb llegats, evitant que l’herència
quedi buida de contingut econòmic en
salvaguardar per a l’hereu, almenys, la
quarta part del valor de l’herència.
Si, realitzat l’inventari en el termini de
sis mesos des de la mort del testador,
i efectuats els pertinents càlculs, es
conclou que l’hereu no percep aquesta
quota mínima, procedirà la reducció de
tots els béns llegats en la proporció que
correspongui ﬁns que el total obtingut
per l’hereu suposi el quart de l’herència.

2.000 € per becar nens i
nenes al CF Mollet UE
MOLLET. La Fundació La Caixa i el
CF Mollet UE col·laboren un any
més per permetre a nens i nenes
en risc d'exclusió social jugar al
club molletà. Aquest any el programa arriba a la sisena edició i comptarà amb 2.000 € per a les famílies
més desafavorides.
Jordi Candela, president del CF
Mollet UE, afirma que les donacions de la fundació són vitals "pels
nens becats que no poden pagar

tota la quota". El dirigent també explica que des de la fundació
"s'han compromès a intentar incrementar aquesta quantitat, sigui fins als 2.500 o 3.000 €".
Per part de l'entitat bancària, el
director de l'oficina Store de Mollet,
Xavier Campoy, remarca la im portància del projecte: "Sobretot ens
fixem en projectes que siguin de
proximitat. Volem ajudar al màxim de gent possible".

ATLETISME DOS CAMPIONS DE CATALUNYA I TRES PODIS MÉS PER L'ENTITAT

CONSULTORI

Sovint s’observen testaments en els
quals s’atorguen llegats que suposen
una part molt important de l’herència,
perjudicant així l’hereu que veu com la
seva part queda molt reduïda.

AJUDES VITALS Els 2.000 € permeten a nens i nenes fer l'esport que els hi agrada

Codi Civil de Catalunya deixa clar que
l’hereu, que a més sigui legitimari, té
dret tant a la quarta falcídia, com a la
legítima. Tots dos drets, per tant, són
compatibles, podent l’hereu, que també
sigui legitimari, exigir tots dos drets de
forma acumulada.
Finalment, cal assenyalar que el testador pot prohibir el dret a la quarta
falcídia. Així, en el cas que el testador
pretengui que es respectin els béns atribuïts especíﬁcament (llegats), encara
que el valor dels mateixos superi les
tres quartes parts del valor de l’herència, haurà de prohibir en el seu testament la reducció per raó de la quarta
falcídia dels llegats que en el seu cas
consideri.
Iker Cabezuelo
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

És important destacar que el propi

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991

Bons resultats per al CA Mollet al
Campionat de Catalunya Sub16
MOLLET. El CA Mollet va sumar fins a
cinc medalles al Campionat de Catalunya
Sub16. Karim Fartaz i Alejandro Muñoz
es van proclamar campions de Catalunya
als 1000 m llisos i al salt d'alçada respectivament. L'entitat també va sumar dues

plates amb Eric Recolons al llançament de
pes i Abel Duce al llançament de martell.
Aquesta última prova va tenir doblet del
club molletà, ja que Nil Linares va acabar
en tercera posició i va acompanyar a Duce
al podi de la modalitat.

Martorelles reconeix els seus campions esportius

L'Ajuntament va reconèixer els esportistes i equips campions de la temporada 2021-2022, en un
acte celebrat dijous passat a Can Carrencà. Raja Hamouch, del Club Karate; els equips pre-mini
i pre-infantil femenins de la UE Bàsquet; i els conjunts juvenil A, Escola Vermella i pre-benjamí C
del Club Futbol van ser els guardonats per haver guanyat campionats i lligues en els seus esports.
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Inscripcions obertes per al primer festival CinemaFost

Nou Aparador al Museu

Fins al 31 de juliol es poden presentar els curtmetratges per a la primera edició
del CinemaFost, un festival impulsat pel Voluntariat Social per Sant Fost i que
posa al centre la gent gran, que precisament és la temàtica del certamen. El
festival tindrà lloc els dies 17 i 18 de setembre a l'Ateneu Jaume Rifà, amb la
projecció dels deu �ilms seleccionats, i els premiats s'enduran una Dona d'Aigua.

El Museu Abelló inaugura dijous el nou
Aparador, dins del cicle Diàlegs amb
Abelló. La intervenció que es podrà
veure es tracta d'un diàleg literari
entre Joan Abelló i Esteve Plantada.

MÚSICA EL FESTIVAL SERÀ EL 20, 21 I 22 DE JULIOL AL PARC DE CA L'ESTRADA I, ENGUANY, PER CELEBRAR EL SEU NAIXEMENT, ELS CONCERTS SERAN GRATUÏTS

La Pegatina, Ladilla Rusa i Ana Guerra
actuaran al nou festival Mollet Music Week
LA PEGATINA

ANNA MIR

hores. El dia 20 de juliol actua La
Pegatina. El dia següent, és el torn
de Ladilla Rusa. Ana Guerra tanca
MMW el dia 22.

La Coordinadora, amb les barres

FOTO DE PRESENTACIÓ Representants del consistori i de la Coordinadora

LA PEGATINA Estrenaran dimecres la primera edició de la Mollet Music Week
MOLLET. La Pegatina, Ladilla Rusa
i Ana Guerra seran els artistes
convidats a la primera edició de
la Mollet Music Week, que tindrà
lloc els dies 20, 21 i 22 de juliol a
partir de les 23 hores al parc de Ca
l’Estrada. El festival serà gratuït,
obert a tothom i neix amb vocació
de continuïtat.

ESPECTACLES

Mollet Music Week és el nou festival de música per a la joventut de
Mollet. Amb propostes fresques i
musicalment engrescadores, MMW
"neix de la voluntat de fomentar
l’activitat cultural i d’oci del collectiu més jove de la ciutat", expliquen des de l'Ajuntament.
L’alcaldessa de Mollet del Vallès,

Mireia Dionisio Calé, deia dijous
de la setmana passada, en la roda
de premsa de presentació, que “és
una proposta que presentem
amb molta il·lusió i que estem
convençuts que tindrà una gran
acollida entre el nostre jovent.
Perquè és un festival pensat
per a ells amb grups o solistes
de primer nivell". L’alcaldessa hi
afegia: "Estic convençuda que el
Mollet Music Week es convertirà, molt aviat, en un referent
musical a la nostra comarca".
Així, des de les regidories de Cultura i Joventut es vol fer partícip
d’aquest projecte a un públic jove
de Mollet i d'altres localitats. La

DIJOUS CLOURÀ EL CICLE LA XARXA AL PARC! AMB L'ESPECTACLE DE MÀGIA I MIM 'THE POSTCARD', DE TXEMA MUÑOZ

'Yo sobreviví a
DEL 'TEATRE ARROSSEGAT
EGB' i 'Superherois', DE CATALUNYA' A 'THE
a Sant Fost
POSTCARD', AMB LA XARXA
SANT FOST. La zona esportiva (entrada pel carrer dels Amics) compta amb un altre cap de setmana
amb activitats culturals. Aquest
divendres a les 22.30 h arriba Jordi
Merca, amb el seu reconegut monòleg Yo sobreviví a EGB. L'endemà
dissabte a les 19.30 h hi haurà una
proposta adreçada a la canalla, Els
Superherois, de la companyia Pop
per xics. Tots dos dies hi haurà una
zona de foodtrucks.

regidora de Cultura, Mercè Pérez
Piedrafita, va assenyalar que
"amb el Mollet Music Week volem impulsar la imatge de ciutat
compromesa amb la joventut, la
cultura i l’oci responsable i de
qualitat".
Per la seva part, Encarna Ortiz
Jurado, regidora de Joventut i Promoció de la Ciutat, va assegurar
que "els concerts seran gratuïts
en aquesta edició per celebrar
el naixement d’aquest nou festival, que posarà ritme als juliols
a Mollet i posarà la nostra ciutat
en el mapa de festivals d’estiu".
Tots els concerts es fan al parc
de Ca l’Estrada i comencen a les 23

D'altra banda, cal apuntar que el
consistori ha comptat amb el teixit
associatiu de la ciutat per al festival. Concretament, la recentment
creada Coordinadora de Cultura
Popular de Mollet (CCPM) serà
l'encarregada de les barres.
En aquest sentit, membres de
diverses entitats que conformen la
CCPM agraïen l'oportunitat. "Això
és el que realment volíem, que ens
fessin partícips de la ciutat", deia la
Maria Vico, cap de colla de Torrats.
El seu homòleg morat, José López,
hi afegia: "Ho gestionarem com a
coordinadora i ho reinvertirem
en cultura i en les diferents entitats. Estem molt contents que
comptin amb nosaltres". Per
últim, el president geganter, Pau
Garcia, deia: "Les entitats estem
molt contentes que l'Ajuntament hagi dipositat aquesta
confiança en nosaltres, més
tractant-se d'un acte d'aquestes característiques i d'aquesta
magnitud. I apreciem molt que
existeixin aquestes iniciatives
per dinamitzar la ciutat i per fer
actes culturals, i pel jovent".

Dijous al vespre es va celebrar el segon espectacle del programa La Xarxa al parc!, amb
Teatre Nu i amb la seva aposta itinerant anomenada Teatre Arrossegat de Catalunya. Dijous vinent a les 19.30 h serà el torn de Txema
Muñoz, qui clourà aquest cicle cultural al parc
de les Pruneres amb The PostCard. Els espectadors podran gaudir d'un mim fent màgia de
prop i interpretant l’únic carter que ha repartit
cartes en més de vint països dels cinc continents, qui, amb tot, té un problema amb un
paquet que haurà de resoldre.

SERGIO CARRILLO
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POPULAR GALLECS GAUDIRÀ DE LA SEVA GRESCA D'ESTIU, DEL 21 AL 24 DE JULIOL, AMB UNA QUINZENA D'ACTIVITATS

TITELLES

Torna la festa major de Gallecs

Galiot actua al Festival
Grec de Barcelona

frecuencia bandarra

GALLECS. Dijous vinent engegaran els quatre

MOLLET. La companyia molletana Galiot Tea·

dies de la festa major de Gallecs, un esdeve·
niment que no es podia celebrar amb el seu
format habitual des del 2019 –el 2020 no hi va
haver festa major i el 2021 es van fer actes no·
més per al veïnat–. L'arrencada serà a l'Era de
Can Carol amb el concurs de truites ·només
d'ous de gallines en llibertat· a partir de les 21
h, i amb el bingo musical extrem a les 22 h.
La resta de la gresca estarà ubicada a la
plaça de l'Església. Divendres a les 20 h, les
colles de Morats i Torrats faran l'escalfa·
ment de la festa major de Mollet amb diver·
ses proves, tot i que no seran puntuables. A
les 21 h serà el torn del sopar solidari amb
la Plataforma d'Afectats per l'Habitatge de
Mollet i Baix Vallès. El sopar serà una ama·
nida de llenties amb tomàquet, gaspatxo,
pa i fruita, i tindrà un preu de 7 euros més
la voluntat. Per participar·hi, cal reservar
al telèfon 633 57 67 32. Per últim, arriba·
rà el moment musical, amb el Festival Sal·
vem Gallecs 2022 que engegarà a les 22.30
h i que comptarà amb els concerts de Gain,
Frecuencia Bandarra i El Ternura. Dj Maceta
Sound Beat hi punxaran música a les 3.30 h.
La festa de l'escuma (17 h) i la xocolatada
freda amb melindros (18.30 h) arrencaran
la jornada festiva del dissabte 23. Al vespre
tindrà lloc un sopar de germanor de car·
manyola, on cadascú haurà de dur els seus

tre participarà aquest cap de setmana en dos
grans esdeveniments culturals. D'una banda,
divendres marxarà una furgoneta amb el Gi·
ravolta Titelles perquè estigui instal·lat du·
rant tot el dissabte al Festikale (Fiesta de las
Artes en Medio Rural), a Vitòria (País Basc).
L'altra furgoneta tindrà un trajecte més curt,
però també ben rellevant, i és que carregarà
l'Espai Munta Titella fins a Barcelona per par·
ticipar per primer cop al Festival Grec instal·
lant aquest espai artesà dedicat a la construc·
ció dels titelles dissabte a la tarda als jardins.
La gira estival encara li depara més sortides
a Galiot, que a l'agost pujarà dues vegades al
Principat d'Andorra amb el Giravolta i Cal Ti·
tella respectivament.

FRECUENCIA BANDARRA Els martorellesencs actuaran divendres al Festival Salvem Gallecs 2022

àpats però s'haurà de fer una aportació
d'un euro per cadira. I pel que fa a l'escena
musical, hi haurà nit de ball amb l'Orques·
tra Huraband (23 h) i la discjòquei de la nit
serà Marikarmen Free (3 h).
El darrer dia de programació, diumenge
24 de juliol, serà el torn de la missa de fes·
ta major (11 h) i al migdia serà el moment
de gaudir de la Diada Castellera. La darrera
activitat que organitza l'Associació de Veïns
de l'Espai Rural de Gallecs en la gresca d'es·
tiu de 2022 és l'actuació de Sons de Taver·
na, a les 20 h, en un acte en el qual es lliurarà
rom cremat als assistents.

29 anys
ES COMPLIRAN DEL BATEIG DELS CASTELLERS DE
MOLLET A GALLECS. Malgrat que la colla es va
crear el 1992 –i per això enguany celebren les tres
dècades– no va ser fins al 25 de juliol de 1993 que
es va produir el bateig dels de verd claret a la festa
major de Gallecs. Està clar, per tant, que aquesta
festa és un dels moments clau de l'any per als
castellers molletans i, com és habitual, intentaran
lluir els millors castells possibles. Diumenge 24 a
les 12 h serà la Diada Castellera, conjuntament amb
els castellers de Castellar del Vallès, i l'objectiu dels
molletans és descarregar un 3 de 7, un 4 de 7 i un
pilar de 5, malgrat que ho acabaran de definir als
assajos. Enguany no hi faltaran el concurs de cuina
(dissabte a les 20 h) ni la paellada (diumenge a les
15 h), totes dues adreçades a socis i a l'ERA.

TITELLES

Activitats infantils a
càrrec de Morats i Torrats
MOLLET. Les colles de Morats i Torrats estan
organitzant tota mena d'activitats infantils
al llarg del juliol. Pel que fa a la Colla Morada,
faran manualitats, pintacares, jocs, proves
o contes dilluns a la plaça Itàlia, dimecres a
la Masia de Can Borrell, dilluns 25 a la plaça
d'Andalusia, dimecres 27 al carrer Juan Ra·
món Jiménez i dilluns 1 a la plaça de Catalunya.
La colla torrada, per la seva banda, ha progra·
mat els Dimecres Torrats amb pintacares, jocs
d’aigua o creació de polseres. Les pròximes
sessions seran els dies 20 (plaça d'Andalusia) i
27 (plaça Prat de la Riba. Les activitats d'amb·
dues colles arrencaran a les 18 h.

FESTIVAL LA SEGONA EDICIÓ SERÀ ENTRE EL 2 I EL 4 DE SETEMBRE

Pepe Viyuela, al segon Guspira
SANTA MARIA. El festival Guspira de Santa Ma·
ria de Martorelles celebrarà la seva segona
edició els dies 2, 3 i 4 de setembre, i ho farà amb
un gran cap de cartell com en Pepe Viyuela.
Tot plegat es tracta d'una iniciativa de l’Ajun·
tament de Santa Maria i del veí del municipi
Pau Segalés –mag professional i director ar·
tístic d’altres festivals com el Festival Artístic
Internacional L’Arlequí i el Festival Faràndo·
mus– i que també compta amb el suport de la
Diputació de Barcelona. L'actor, pallasso i hu·
morista Pepe Viyuela –qui és vocal de Pallas·
sos Sense Fronteres i en va ser vicepresident
a la dècada dels 2000– relleva com a principal
cara del festival a Tortell Poltrona –president
i fundador de Pallassos Sense Fronteres–, la
principal estrella de la primera edició.
Més enllà de Viyuela, al festival de Santa
Maria també hi actuaran la companyia Fadu·
nito, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, San·
dra Bautista i la Societat Coral La Fló. A més,
hi haurà un tastet de ball de gitanes amb les
colles de Palautordera, Mataró i Montblanc, i
es projectarà un film protagonitzat per Ricard

PEPE VIYUELA
Balada –actor de Santa Maria de Martorelles–.
Cal apuntar també que el cartell és de qui·
lòmetre zero, ja que ha estat dissenyat per la
Marina Cueto, veïna de Santa Maria de Mar·
torelles.
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MÚSICA LA BANDA MARTORELLESENCA ESTARÀ DE GIRA ELS PRÒXIMS DEU DIES AMB UNA ACTUACIÓ A FRANÇA, AQUEST DIVENDRES, I SIS MÉS AL REGNE UNIT

Gira de Psychotropic al Regne Unit
psychotropic swamp

PSYCHOTROPIC SWAMP Manu Cano, Sergio Fuentes, Albert Suñé i Adrián López
MARTORELLES. La banda local Psychotropic Swamp actuarà aquest
juliol a França i a la Gran Bretanya.
En deu dies faran set concerts a l'estranger. Es podria dir que aquesta

és la primera gira internacional de
la banda? "Potser ens queda gran
això", diu l'Albert Suñé, bateria del
grup. "És una visita a Anglaterra",
apunta el guitarrista Manu Cano.

"Són unes vacances amb concerts al mig", assegura l'Adrián
López, baixista. Mai millor dit, això
de les vacances, perquè els quatre
han hagut de fer coincidir les setmanes de descans de les seves respectives feines per quadrar la gira.
Després d'haver voltat per escenaris ben dispersos de l'Estat
-Madrid, Bilbao, València, Múrcia,
Eivissa...-, enguany volien tocar a
fora. Per aconseguir-ho, han hagut
de "picar molta pedra", segons
Cano, qui hi apunta: "Ho hem fet
mirant les gires d'altres bandes,
sobretot de bandes angleses del
nostre nivell, i on toquen elles
hem picat a la porta".

Quan començaven el 2015 arran
d'unes jam sessions al soterrani de
la Cúpula, no imaginaven ni es marcaven com a fita el recorregut ascendent que han tingut, però ara ja sí
que "s'ha tornat un objectiu" continuar fent passes endavant, afirma
Suñé. Amb tot, la professionalització
musical la veuen inviable: "L'estil
de música no acompanya", lamenta López. Tanmateix, sí que aspiren
que "més endavant puguem treure algun benefici de totes les pèrdues que hem tingut", hi afegeix.
Un gran benefici podria ser aconseguir "gravar un disc amb els
diners que guanyi la banda".
Sobre aquest procés, Sergio Fuen-

Torna la Marto Beer Fest

Abacus celebra
15 anys a Mollet

arxiu

EL TEMPS
divendres 15

dissabte 16

diumenge 17

per

ferro (també feta per ell). Segons
l'artista, "l'objectiu era tapar un
quadre de comptadors elèctrics
d'un pis modernista de Barcelona d'una manera harmoniosa
amb l'estil general de l'habitatge". A més, assegura que el collage
fotogràfic amb el qual participa "és
un homenatge al meu germà, que
va morir el 2020 i estimava molt
la natura". Les obres exposades
també s'incorporaran en un recull
de les exposicions semblants fetes
durant els darrers 3 anys que serà
publicat per l'Institut Internacional
de la Soldadura (IIW).

Felip Comas

Continuarem immersos
en aquesta onada de calor,
que avui es farà més intensa a la nostra zona amb un
sol implacable.
L’onada de calor s’anirà intensificant al litoral
i prelitoral central, i en
patirem les conseqüències. Calor asfixiant.
La
temperatura,
de
moment, avui no pujarà
més, continuant igual d'intensa que ahir o remetent
un pèl sense que ho notem
gaire.

n Aquest divendres faran el primer
concert, a Rochelle (França). La resta
d'actuacions ja seran al Regne Unit, a
on arribaran en furgoneta. Dimarts 19
a Bristol, l'endemà a Ipswich i el 21 a
Londres. El 22 i el 23 actuaran a Escòcia, concretament a Ayr i a Edimburg,
i clouran la gira el dia 24, novament a
Anglaterra, amb el concert a Leicester.

ANIVERSARI

Ricard Mira exposa en
una mostra d'Austràlia
Mira participarà del 17 al 20 de juliol
en una exposició virtual d'Austràlia.
La mostra internacional d'Austràlia, titulada 2022 WildThings NSW
Digital Collection, està centrada en
la biodiversitat. L'entitat organitzadora és WildThings NSW, una ONG
de Sydney que té com a objectiu
"promoure, protegir i millorar la
biodiversitat a Ku-ring-gai i l'estat de Nova Gal·les del Sud". Mira
hi participa amb una escultura de
ferro, coure, llautó i acer inoxidable
titulada Gall del Prat feta el 2014 i
fixada en una porta decorativa de

ELS SET CONCERTS

POPULAR SERÀ DISSABTE AL LLARG DEL DIA A CARRENCÀ

ART L'ESCULTOR HI PARTICIPA AMB 'GALL DEL PRAT'

MARTORELLES. L'escultor Ricard

tes, guitarrista i cantant, també comenta: "Intentàvem fer la música
que ens influenciava i mai hem
fet la música per als altres, sinó
primer per a nosaltres, i això ha
sigut la clau". Fuentes conclou que
mai han tingut "pressa" i han viscut
"una evolució supernatural".

IMATGE DEL 2019 Fa tres anys que no se celebra la fira de la cervesa
MARTORELLES. Carrencà acollirà
dissabte la Marto Beer Fest, la festa de la cervesa artesana, de 12 h a
23.55 h, amb les següents cerveseres artesanes: Comic Beer, Barret
cervesers, Quana, Engorile, Em
roda el cap, Hobac, Juguetes per-

La meteorologia a Mollet en directe a www.molletmeteo.cat

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
Màx.

Mín.

* Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 7

31ºC

21ºC

29ºC

-

29 km/h SE

DIVENDRES, 8

30ºC

20ºC

28ºC

-

29 km/h SSW

DISSABTE, 9

30ºC

20ºC

28ºC

-

34 km/h SE

DIUMENGE, 10

32ºC

21ºC

28ºC

-

37 km/h SE

DILLUNS, 11

31ºC

21ºC

28ºC

-

31 km/h SE

DIMARTS, 12

32ºC

22ºC

30ºC

-

26 km/h SE

DIMECRES, 13

32ºC

22ºC

30ºC

-

31 km/h SE

didos i Eight sun. A més, hi haurà
quatre food trucks. Al llarg del dia
hi haurà màgia, jocs de taula i música ambient, així com el sorteig d'un
lot de cerveses artesanes. També hi
haurà un servei d'acollida per a infants.

MOLLET. Dimarts, Abacus celebrava
el 15è aniversari de la seva botiga
a Mollet, i ho feia amb una programació de tallers per a infants i amb
una exposició de Playmobil gegants
a l'establiment. Dilluns arrencaven
les manualitats que s'ofereixen a la
planta superior de la botiga, i la creació d'atrapasomnis era el primer objectiu. El darrer taller de l'aniversari
serà aquest divendres (de 18.30 h a
20 h) amb Omple l'estiu de flors amb
magic dough. D'altra banda, "durant tot el dia hi ha les taules perquè els nens puguin fer dibuixos i
optar a un premi de tres targetes
de regal de 25 euros cadascuna
d'elles", explica el Daniel Laborda,
director de la botiga Abacus de Mollet. Al concurs de dibuix hi poden
participar infants d'entre 2 i 14 anys
fins al 16 de juliol.
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ACTIVITATS LA FESTA ESTRENA DIVENDRES UN ESPECTACLE DE LLUMS I DRONS I DISSABTE TORNA EL CONCURS DE PAELLES

Innovació i tradicions pel retorn festiu
ARXIU

Després de dos anys amb restriccions i una festa continguda per la
pandèmia, Sant Fost torna a escalfar motors per celebrar la gresca
d'estiu amb les activitats de sempre
i alguna novetat.
Del 21 al 25 de juliol els santfostencs podran gaudir de cinc dies
d'una festa pensada per a tots els
públics, que tindrà com a primer
dia gran d'activitats el pròxim divendres.
La Unió Esportiva Sant Fost de
Futbol, que complia l'any passat
el 90è aniversari de la seva fundació, serà l'encarregada de donar el
tret de sortida als dies festius amb
el tradicional pregó. L'acte es farà,
com és habitual, des de la plaça de
la Vila, a les 21.30 h.
Per escalfar motors abans del
pregó els amants de les havaneres
tindran una cita a les 18.30 h, a la
plaça Esbert per sentir l'actuació de
la Companyia Arjau i tastar, ja a la
mitja part, un bon got de rom cremat. Així mateix, perquè els assistents a les havaneres no es perdin el
pregó que donarà el tret de sortida
a la festa hi haurà servei d'autobús
cap a la plaça de la Vila, un cop acabada la cantada.
La novetat i la cirereta de la jornada de divendres la posarà l'espectacle audiovisual amb drons,
que s'ha programat en substitució
del tradicional castell de focs que
cada any donava la benvinguda a
la festa major. L'espectacle tindrà
lloc al camp de futbol municipal i
el públic podrà veure'l des de les

A tocar de la festa.
Ens hi acompanyeu?
MONTSERRAT

SANMARTÍ
Alcaldessa de
Sant Fost

esprés d'uns temps molt
durs per a tots plegats
hem tornat a organitzar la
nostra Festa Major en tota
la seva plenitud. Ara toca
viure amb intensitat moments de
gresca i festa! Sempre he gaudit com
a regidora de Cultura organitzant
aquesta festa tan nostra, però enguany, per a mi, és la més important.
Necessitem trobar-nos més que mai a
les nostres places, als nostres carrers,
a ballar, a participar, a escoltar, a jugar,
a riure… a viure!
Hi haurà activitats prèvies des de
dijous 21, però el tret de sortida de la
Festa Major serà divendres 22 amb el
pregó a càrrec de la Unió Esportiva
Sant Fost de futbol. Com a novetat no
us perdeu l'espectacle lumínic amb
drons, que es farà al camp de futbol.
Tornen el concurs de paelles, el
matí familiar a Can Corominas, els
concerts i espectacles a la zona esportiva amb Hotel Cochambre, Versión
imposible, la Selvatana i Ràdio Sant
Fost. I també l'espectacle infantil a la
font Better, els concerts de gent gran
i havaneres a la Plaça de la Vila i a la
Plaça Esbert. Enguany també torna
la fira, que estarà ubicada a la Bòbila.
Desitjo de tot cor que us agradi. Esteu
convidats a participar-hi, a divertir-vos, a esbargir-vos i a degustar la
gastronomia, tot disposant d'uns
espais i un entorn immillorables.
Bona Festa Major!

D

TRADICIONS Després de dos anys en blanc a causa de la pandèmia, el concurs de paelles torna dissabte a Can Corominas
avingudes Mauri i Prat de la Riba i
el Parc de la Pau.

Marta Hilari, l'autora del cartell festiu
AJ. SANT FOST

Torna el concurs de paelles
D'una novetat, a una tradició que
torna: el concurs de paelles. L'activitat gastronòmica per excel·lència
de les festes es tornarà a celebrar
el pròxim dissabte, a partir de les
10.30 h a l'avinguda Sant Jeroni
cantonada amb el carrer Granja, a
Can Corominas.
En l'àmbit gastronòmic la festa
també comptarà amb àpats especials. Diumenge se celebrarà a les
6 h, al Parc de la Pau, un esmorzar
popular de xurros amb xocolata i a
les 20 h a la plaça de la Vila, un berenar per a la gent gran. Dilluns, a les
20.30h a la plaça de la Vila, es farà el
sopar de festa major.

La Marta Hilari (al centre de la foto) és l'autora de la imatge de la gresca d'estiu
santfostenca. El cartell de l'alumna de l'INS Alba del Vallès ha estat seleccionat
a través d'un concurs que s'ha fet entre els alumnes de l' institut. L'alcaldessa
i la regidora d'Educació van obsequiar la guanyadora amb un appel pencil i
l'Anna Aguilar, qui va quedar en segona posició, amb uns auriculars sense fil.

Us desitgem
una molt bona
i saludable
Festa Major!
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OBRIM RESTAURANT DE DIVENDRES NIT
A DIUMENGE MIGDIA I DIES FESTIUS.
T’ESPEREM!
FES JA
LA TEVA
RESERVA
PAELLA
FIDEUÀ DE MARISC
CARNS A LA BRASA
I MOLT MÉS!
Vermuteria, tapes...
i ara també podreu
menjar a taula
els nostres
pollastres a l’ast.

Av. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830
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MÚSICA EL CARTELL DELS CONCERTS EL COMPLETEN ELS TRIBUTS A MECANO I A LUIS MIGUEL, EL CONCERT JOVE I EL BALL AMB L'ORQUESTRA SELVATANA

Els grups de versions Hotel Cochambre i
Versión Imposible posaran ritme a la festa
Es consolida la ubicació de la zona esportiva de Can Lladó com a espai dels concerts de la gresca
hotel cochambre

moure l'esquelet a tothom qui participi de la festa nocturna. La nit de
diumenge acabarà amb la música

Durant la festa s'oferiran
dos tributs: un al grup
Mecano i un altre al cantant
de boleros Luis Miguel

A CAN LLADÓ El grup de versions tornarà a trepitjar Sant Fost per celebrar la festa major, dissabte a les 23.30 h
Després d'estrenar-se l'any passat
com a nou espai de la festa major,
la zona esportiva de Can Lladó es
consolida enguany com a espai
musical de la gresca estiuenca.

Aquest nou escenari festiu acollirà els concerts de versions, que
tornen a imposar-se en aquesta
nova edició. Entre els plats forts
del programa: el concert de dis-

sabte (23.30 h) a càrrec del grup
Hotel Cochambre i l'actuació dels
mítics Versión Imposible, que un
any més tornaran a trepitjar Sant
Fost diumenge a les 23 h, per fer

del Dj Marc Erenas (1 h).
En aquest mateix escenari també se celebrarà divendres el concert jove, a càrrec del Dj Nico Molas (00 h), seguit del Wateke Tour,
que tindrà lloc d'1.30 h a 5 h de la
matinada.

Tributs a Mecano i Luis Miguel
Els santfostencs també podran gaudir del concert tribut a Mecano, a
càrrec del grup Héroes de la Antártida, que es farà el primer dia de la

festa, dijous, a les 23 h a la zona esportiva de Can Lladó. Mentre que els
amants dels boleros tenen una cita
a la plaça de la Vila diumenge, a les
21.30 h, on tindrà lloc un concert tribut a Luis Miguel.
Com ja és tradició, quan es parla de música tampoc podia faltar
en aquesta nova edició de la festa
major Ràdio Sant Fost i els Dj's del
Salón a la discoteque, que estaran
a l'escenari de la zona esportiva
dissabte a les 00.30 h.
Mentre que per a la gent gran, el
programa també inclou el tradicional concert (20 h) i el ball (23.30h)
de festa major. L'encarregada de
fer sortir a la pista als santfostencs
i les santfostenques serà l'orquestra Selvatana, que actuarà amb
la seva banda i grua la plaça de la
Vila, dissabte. Definitivament, cinc
dies de festa on la música hi serà
d'allò més present.

ESPECTACLES LA VEDETTE BRIGITTA LAMOURE TORNARÀ AMB UN NOU XOU
la sexta

VALERIA ROS La còmica actuarà divendres a les 23 h a la zona esportiva de Can Lladó

Dos monòlegs posaran el toc
d'humor a la gresca estiuenca
Per posar una dosis de rialles a la festa major, Sant Fost ha convidat dos monologuistes d'alçada. Divendres, a les 23 h, a la zona
esportiva serà el torn de Valeria López-Tapia, més coneguda com a Valeria Ros. La
basca de 35 anys es va iniciar en la comèdia
com a monologuista en el programa Comedia Central del canal Comedy Central, ha
col·laborat com a locutora a la Cadena SER i
des del 2019 participa com a col·laboradora
en el programa Zapeando de La Sexta.
Mentre que l'altre monologuista convidat
a la festa actuarà dilluns a les 22 h a la pla-

ça de la Vila. Serà el monòleg titulat Diario
de un cuarentón amb Andrés Torres com
a alma màter d'aquest xou, el qual posarà
punt final als cinc dies ininterromputs de
festa per a totes les edats i gustos.

Torna Brigitta Lamoure
A banda d'aquesta doble dosi d'humor, durant la festa major també es podrà veure
l'espectacle de Brigitta Lamoure. Aquest
tindrà lloc diumenge, a les 20 h a la plaça de
la Vila. La vedette torna al poble, després de
la seva actuació de fa quatre anys, el 2018.
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Centro de Jardineria Dalí
Us desitgem
una bona

FESTA
PLANTES D’INTERIOR

D’ESTIU!

667 74 53 22
SERVEI A DOMICILI

Feliç estiu
i molt bona
Festa Major!
emporta’t
un gelat
gratis! per ...

35 € carburant

en horari a
tès

AQUEST ES
MOU-TE I E TIU
S
EN CARBU TALVIA
RANTS!

SANT FOST
CTRA DE LA ROCA,
KM 11, 6

+
-0,22 €

BENZINA
GASOIL
ADBLUE

-0,24 €

NOVETAT!

Low Cost Petrol

BENZINA PREMIUM
GASOIL PREMIUM

(INCLOU BONIFICACIÓ RD 6/22)

TECLEJANT AQUEST CODI MANUAL
DES DE L’AUTOPAGAMENT:

220707

VALID FINS AL
31 -07-2022

Preus

Low Cost

SANT FOST
CTRA DE LA ROCA,
KM 11,6
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ACTIVITATS INFANTILS EL DIUMENGE 24 S'HI FARÀ UNA JORNADA FAMILIAR AMB UN ESCAPE ROOM, UNA ACTUACIÓ D'EN PEP CALLAU O UNA HOLI PARTY, ENTRE D'ALTRES

Can Corominas, farcit
d'activitats per a la canalla
ARXIU

HOLI FEST Serà una de les activitats que acollirà la jornada festiva de diumenge al barri de Can Corominas

El barri de Can Corominas serà
l'epicentre de les activitats infantils i els principals actes tindran
lloc diumenge en la jornada familiar que se celebrarà de 10 h a 14 h
i de 16 h a 19 h.
La canalla podrà gaudir d'una
"fira diferent" amb diverses activitats connectades amb un trenet,
que tindrà parades al carrer Ernest Lluch, a l'avinguda Sant Jeroni i l'avinguda Catalunya amb Sant
Jeroni.
D'una banda, hi haurà un espai
per a nadons a El Roure, a l'avinguda Sant Jeroni i al parc. També
s'oferirà l'escape room Obsidiana,
on els infants d'entre 3 i 12 anys
hauran de recuperar un gran tresor Maya. I al matí també hi haurà
les actuacions de la Colla Gegantera i la batukada a càrrec de TamFost, així com inflables d'aigua a
partir de les 12.30 h al parc.
A la tarda, a més, hi actuarà el
clown i animador Pep Callau al

ENTITATS LES COLLES RECUPEREN LA PINTADA DEL CARRER SANT ISIDRE, EL CORRETASQUES I LES PROVES COMPETITIVES

Jaume Corts, nou
president de Colles
Les Colles de Sant Fost recuperen
enguany un paper protagonista a
la festa major. Després de dos anys
d'stand by per la Covid, ara hi tornen i amb una nova junta a l'entitat.
Des del mes de juny, en Jaume Corts
n'és el president, acompanyat per
l'Albert Sopena com a vicepresident –tots dos de Superbebientes–,
la Maria Peche com a tresorera
–Los Ciervos– i el Marcos Garcia
–Estrellaos–. El president explica
que l'anterior junta volia fer una
passa al costat i s'ha valorat fer un
canvi generacional amb persones
ben joves al capdavant. A banda de

les tres colles mencionades, també
segueixen actives Cotxins i Et·tílics.
En Jaume Corts ha volgut afrontar el repte "per passió pel poble i
per poder fer coses per a la gent
jove", i assegura que les colles volen anar molt més enllà de la festa,
programant diverses activitats durant l'any. L'objectiu és "ser una
entitat que pugui representar
els joves del poble", apunta Corts,
i és per això que de cara al 2023
també volen estar "molt més implicats a l'hora de prendre decisions" pel que fa a les activitats per
a joves de la festa major. En aquest

I

`
FARMACIA

Josep i Núria

IGLESIAS

Josep i Núria

IGLESIAS

Us desitgem una molt
bona Festa Major!
C/ Barcelona, 84
Sant Fost de Campsentelles
93 593 24 81
644 614 410
@iglesiasfarmacia

Molta aigua i circ infantil
Més enllà dels actes de Can Corominas, l'aigua serà protagonista
dels actes. Divendres 22 de 10.30 h
a 13.30 h hi haurà el tobogan aquàtic al carrer dels Amics; i dilluns 25
a les 18.30 h serà la festa de l'Escuma al camí del Vallès (la Conreria).
A banda de l'aigua, la companyia
Los Herrerita representarà el divendres 22 a les 18.30 h i a la Font
Better (Mas Llombart Sud) l'espectacle de circ infantil The Flamingos.

La fira d'atraccions, a la Bòbila
Com a novetat, la fira d'atraccions
tornarà a emplaçar-se a la Bòbila,
després que els darrers anys prepandèmics s'ubiqués a Can Corominas. Les atraccions estaran actives de divendres 22 a dilluns 25
de 17 h a 1.30 h.

ESPORTS
J.C.

sentit hi assenyala: "L'Ajuntament compta amb nosaltres".
Quant a les activitats de les
colles en aquesta festa major, n'hi
ha dues que faran en col·laboració
amb el consistori: aquest dissabte
a les 18 h es recupera la pintada
del carrer Sant Isidre; i també participaran al berenar de la gent gran
de diumenge 24.
D'altra banda, divendres tornaran a celebrar el Corretasques, amb
sortida a les 16 h de l'avinguda Aragó i finalització a l'Ateneu –les entrades s'havien de reservar ahir–.
I la competició entre colles també
tornarà, amb proves que es desenvoluparan al llarg de la setmana
vinent, així com dissabte 23 a la tarda després del concurs de paelles,
en el qual també hi participaran.
L'endemà al migdia faran el dinar

parc de Can Corominas (18.30 h),
i davant del Mercadona hi haurà
una holi party.

JAUME CORTS
de Colles –pollastres a l'ast– a Can
Corominas i el dilluns al vespre arribarà el sopar de fi de festa amb la
declaració de la colla guanyadora.

Torna el torneig
12 hores de frontó
Mai falla el vessant esportiu a les
festes majors, i tampoc serà el cas
de Sant Fost. Una de les principals
activitats esportives serà el torneig 12 hores de frontó, a càrrec
del Club Frontó Sant Fost, que serà
dissabte a partir de les 22 h i que
no se celebrava des del 2019 per la
Covid. S'hi pot participar de manera gratuïta i al migdia hi haurà paella per dinar (cal reservar l'àpat
abans de dimarts i té un preu de 15
euros).
Pel que fa a esport, també hi
haurà el partit de futbol entre Gunis i Farolillos (dijous 21 a les 20
h), i just abans les masterclass de
zumba (18 h) i d'aiguagim (19 h)
al CEM Can Lladó.
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Ens trobaràs a:

BONA FESTA MAJOR!
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SANTA MARIA
DE MARTORELLES
FESTA MAJOR 2022

15, 16 I 17 DE JULIOL

POPULAR SANTA MARIA GAUDIRÀ FINS DIUMENGE DE LA FESTA MAJOR, DE LA QUAL L'ACTOR DÍDAC CALPE EN SERÀ EL PREGONER

L'arrossada, novetat a Santa Maria
arxiu

s.c.r.

Encarem la festa
amb il·lusió i ganes
RODOLF

CASAS BONET
Alcalde de Santa
Maria de Martorelles

n any més som en dies
de la nostra festa major,
l'encarem amb molta il·
lusió i amb moltes ganes,
és la primera en dos anys
en què no tenim restriccions per la
pandèmia. Aquest any la festa torna
al centre del poble, a la plaça Joan
Matons, tot i que algunes de les ac·
tivitats es mantenen en el parc de la
Torrentera i en el pavelló.
Totes les àrees de l'Ajuntament
estem treballant intensament per·
què sigui una molt bona festa major
i tots la puguem gaudir al màxim.
Des d'aquí el meu sincer agraïment
al personal de l'Ajuntament i als re·
gidors amb els quals comparteixo
govern per l'esforç que estan fent.
Especialment agraït a la brigada,
que serà, com cada any, la gestora
de la infraestructura de la festa.
Aquest any estrenem l’arrossada,
un dinar de cabàs que farem després
de la baixada de la mort, on podrem
compartir un àpat amb els nostres
veïns. També torna la Gurrinada,
amb la seva botifarrada posterior
per a tots els seus corredors, un cop
més una oportunitat de participar
en una cursa amb història, sempre
perfectament organitzada per l'as·
sociació Castellruf. Com cada any, i
per poder dur a terme totes les acti·
vitats, serà necessari canviar el sen·
tit de circulació d’alguns carrers. És
per això que us vull demanar que ho
tingueu ben present i que tingueu
una mica de paciència pels incon·
venients que aquest fet us puguin
ocasionar; si tots hi posem una mica
de part nostra podrem gaudir de la
xerinola més que mai. Molt bona
Festa Major 2022!

U
BAIXADA DE LA MORT El tobogan d'aigua és un fix de la festa i serà l'avantsala de la paella popular de diumenge
Torna la festa major de Santa Ma·
ria de Martorelles i ho fa ja sense
restriccions, sense haver de gaudir
dels concerts asseguts en cadires i
permetent estrènyer les relacions
socials que les restriccions pan·
dèmiques dificultaven. El repic de
campanes d'aquest migdia donarà la
benvinguda a la festa major, seguida
a la tarda (18 h) del pregó a l'Ajun·
tament. Enguany, el pregoner serà
l'actor Dídac Calpe, veí del municipi,
i qui recentment ha estrenat la sèrie
Sin límites a Amazon, interpretant
Juan de Santander, un dels 18 tripu·
lants que van tornar amb vida en la
primera volta al món, encapçalada
per Magallanes i Elcano. Tot seguit
hi haurà la recepció institucional a

les associacions del municipi.
Pregó a banda, altres activitats
clàssiques que no hi poden faltar,
són les gitanes i les havaneres. El
Ball de Gitanes de Martorelles tor·
narà a mostrar gran part del seu
repertori a la festa major del poble
veí, com han fet en tantes altres
edicions. Serà diumenge a les 19 h
al pavelló. A les 22 h, la plaça Joan
Matons gaudirà de les havaneres
de Port·Bo.
Cal destacar també el Casal Cul·
tural acollirà l'exposició Pintures
de Martorelles i que es podrà visitar
dissabte i diumenge de 18 h a 20 h.
Com a gran novetat d'enguany,
l'Ajuntament ha organitzat una
paella popular per al diumenge

a les 14 h al pavelló. Serà l'única
activitat de pagament –fins a 6 eu·
ros–, però les inscripcions ja s'han
tancat. Els assistents hauran de
dur els estris per menjar –tovalles,
plats, forquilla, gots– i hi haurà
barra de bar pels assistents a càr·
rec de la Marisqueria La Flor.
De la gastronomia a l'enologia,
dissabte a les 11 h arrencarà de la
plaça de l'Església la caminada fins
a Can Roda, on tindrà lloc la visita
cultural a aquest celler que elabo·
ra vins dins la D.O. Alella.

Per a la canalla
Durant els tres dies de festa hi
ha diverses activitats pensades
principalment per a la canalla. La

DÍDAC CALPE Pregoner d'enguany
primera és aquest divendres a les
18.15 h, amb una gimcana arreu
del poble que arrencarà al parc de
la Torrentera.
L'aigua també en serà protago·
nista, amb la festa de l'escuma de
dissabte a les 12 h al pati de l'escola
i la ja tradicional baixada de la mort,
diumenge de 10 h a 14 h. Qui ho
vulgui podrà lliscar per aquest to·
bogan inflable d'aigua que estarà si·
tuat com sempre al carrer Lledoner.
D'interpretació per als petits
també n'hi haurà. Dissabte a les
17 h al parc antic –sota la pista de
tennis– el contacontes, comediant
i músic Jordi Tonietti farà una ses·
sió de contes per a infants. I l'en·
demà diumenge, la companyia Bi·
nixiflat representarà l'espectacle
de titelles El peix d'or. Serà a les
18 h al passatge 11 de setembre.

ESPORTS LA CURSA, QUE NO SE CELEBRA DES DEL 2018, ARRENCARÀ A LES 22 H A CAN GURRI

4a edició de la Gurrinada
arxiu

Per als més motards
començarà a les 22 h a Can Gurri i
s'haurà de fer, com a màxim, en 1.45
h. La cursa –que no se celebra des
del 2018– és per a majors d'edat o
per als menors acompanyats o amb
autorització, i serà obligatori portar
llum frontal. Durant la prova hi hau·
rà un avituallament de refrescs i al
final els esportistes podran gaudir
d'un entrepà i beguda. La cursa tin·
drà un màxim de 200 participants i
la inscripció té un cost de 14 euros.

El matí de dissabte, ple d'esport
EL 2017 Línia de sortida en la segona edició de La Gurrinada
Aquest divendres tindrà lloc la
quarta edició de La Gurrinada, la
cursa nocturna de la festa major de

Santa Maria i que tindrà un recor·
regut d'11,5 km amb un desnivell
positiu de 330 m. La Gurrinada

D'altra banda, l'esport també serà
protagonista l'endemà al matí, a
partir de les 9 h. Al pavelló s'hi ju·
garà a bàsquet i els partits de ping·
pong i petanca ompliran el parc de
la Torrentera.

Les motocicletes també en seran
protagonistes dissabte. A les 9 h ar·
rencarà la despertada amb motos
arreu dels carrers del poble, i d'11
h a 14 h el parc de la Torrentera
acollirà una exposició de motos.

La música de la gresca
Les propostes musicals per al jovent estrenen ubicació. Si en altres edicions
s'havien fet o a la marisqueria La Flor o al parc de la Torrentera, enguany tindran
lloc al pavelló. Quan toquin les dotze de la nit de divendres, el grup Noite hi
posarà les primeres notes musicals; l'endemà, a la mateixa hora, arrencarà la
sessió musical amb dj Mantis. La resta d'actuacions musicals seran: dissabte
amb l'orquestra La Chatta a la plaça Joan Matons amb concert a les 18 h i ball a
les 22 h; dissabte amb les corals La Flò i Moixaina a l'Església a les 17.30 h. A més,
dissabte a les 19 h hi haurà ball amb Country Mollet al pavelló.
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